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Een man wordt aangehouden voor overlast en openbare dronkenschap. Op weg 
naar het bureau en binnen het bureau maakt hij voortdurend beledigende en racis-
tische opmerkingen richting één van de politiemensen, een collega van allochtone 
afkomst. Deze negeert de opmerkingen, maar zijn groepschef ergert zich mateloos 
aan het gedrag en de opmerkingen van de arrestant. De groepschef maakt dat in 
toenemende kracht en stemverheffing duidelijk, tot vijf keer toe. Maar de man gaat 
maar door. De groepschef raakt steeds meer verontwaardigd en op een gegeven 
moment is de maat vol. Met de vlakke hand geeft hij de man een mep op de wang: 
‘Genoeg nu! Mond dicht!’  

Zomaar een verhaal uit een van de essays in deze bundel. Zij gaan over het vak en 
het vakmanschap van politiefunctionarissen. Hoe oefenen zij hun functie op een 
adequate manier uit? Wat voor criteria gelden daarvoor in een moderne samen-
leving? Via praktijkverhalen wordt de levende werkelijkheid van politiemensen 
naar boven gehaald. Met wat voor situaties krijgen zij in de uitoefening van hun 
vak te maken? Welke vragen en dilemma’s doen zich daarbij voor? Hoe is daar op 
een goede manier mee om te gaan? En wat betekent dat voor het opleiden van 
politiemensen? En voor de Politieacademie? 

De essays over ontwikkelingen in het politievak zijn aangeboden aan Ineke Stam bij 
haar afscheid als voorzitter van het College van Bestuur van de Politieacademie op 
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Woord van aanbeveling 

De Politieacademie heeft zich gedurende de laatste jaren ontwikkeld tot het 
opleidings- en expertisecentrum voor de Nederlandse politie en die ontwikke-
ling zet onverminderd door. Dat resulteert in een steeds meer maatschappelijk 
gerespecteerde positie: de academie is verantwoordelijk voor de werving, 
selectie en de beroepsopleiding van politiemensen in Nederland. Voor een 
kwalitatief hoogwaardige beroepsopleiding is daarnaast een eigenstandige 
kennispositie onontbeerlijk. Inmiddels is daarvoor veel kennis in de eigen 
organisatie opgebouwd. De Raad van Toezicht van de Politieacademie heeft 
die vooruitstrevendheid van de organisatie met interesse gadegeslagen en van 
harte ondersteund.   
 
Deze bundel illustreert het niveau en het bewustzijn waarin de academie op dit 
moment al verkeert. Ten eerste wordt aangetoond hoezeer er al een bewustzijn 
is gecreëerd om de wetenschap te verbinden met het onderwijs en de politie-
praktijk. Vooral dit laatste is niet voor alle onderwijsorganisaties even vanzelf-
sprekend. Het vereist uitstekende relaties, alertheid en reflectievermogen om 
kennisopbouw constant te verbinden met de behoeftes uit de beroepspraktijk. 
Ten tweede is het indrukwekkend te noemen in hoeverre de Politieacademie in 
haar gelederen al kan bijdragen aan de kennisontwikkeling binnen de politie- 
en veiligheidsbranche.
 
Ter ere van het afscheid van de voorzitter van het College van Bestuur, me-
vrouw J.G. Stam ligt er nu een prachtige verzameling essays, die een stand van 
zaken geeft van het onderwijs- en kennisklimaat op dit moment. Passend bij 
de manier waarop zij als voorzitter van het College van Bestuur geïnvesteerd 
heeft in de onderwijs- en kenniskwaliteit voor de Nederlandse politie. Namens 
de Raad van Toezicht spreek ik mijn waardering uit voor deze - in de eerste 
plaats - mooie verhalen uit ‘het vooronder van het politievak’ en beveel ik ze 
van harte ter lezing bij u aan. Een teken dat de Politieacademie haar bijdrage in 
het hart van de politie met passie wil geven.  
 
 
Joan  M. Leemhuis-Stout
Voorzitter Raad van Toezicht
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Voorwoord
Dirk Hilarides

Het afscheid van Ineke Stam als voorzitter van het College van Bestuur van de 
Politieacademie is in menig opzicht een markant moment. Ongetwijfeld voor 
haar zelf, maar zeker ook voor de Politieacademie. Gedurende negen jaar heeft 
zij een cruciale bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het politieonderwijs, 
de Politieacademie en daarmee aan de politie en het politievak.

De jaren van haar termijn, beginnend in 1998 tot nu in september 2007 kunnen 
buitengewoon dynamisch worden genoemd. Na een diepe crisis in het midden 
van de negentiger jaren volgde onder leiding van Peter IJzerman een periode 
van wedergeboorte voor het LSOP. Het werd bepaald geen rustige bevalling. 
Een voor de politie ongekende onderwijsvernieuwing, enkele drastische 
reorganisaties en het starten van nieuwe initiatieven voor dienstverlening aan 
de korpsen kregen vorm in een tijd van sterke groei in het aantal studenten. 
Met andere woorden: de winkel bleef niet alleen open tijdens de verbouwing 
maar breidde haar assortiment en volume ook nog eens sterk uit! Een zeer 
lezenswaardige beschrijving van deze fase is te vinden in de biografie van de 
Politieacademie door prof. dr. Cees Zwart: “Politieacademie in ontwikkeling”.

In dit voorwoord wil ik een aantal opmerkingen maken over deze periode van 
negen jaar, die in feite in drie grote brokken kan worden onderverdeeld: de 
periode van onderwijsvernieuwing, de periode van organisatievernieuwing 
en de periode van opbouw van de kennisfunctie. In de hiervoor genoemde 
biografie opent Cees Zwart trouwens alvast een venster naar de volgende 
periode: het vormgeven van de ontwikkelfunctie. Met deze onderverdeling wil 
ik geenszins het beeld oproepen dat er periodes afgesloten zijn; het gaat over 
toevoegen van nieuwe ontwikkelingen en verkrijgen van nieuwe inzichten en 
bestendigen van het waardevolle.

De onderwijsvernieuwing heeft niet alleen nieuw onderwijs opgeleverd, maar 
heeft feitelijk een veel bredere en diepere betekenis. De bredere betekenis is 
te vinden in de wijze waarop het vernieuwingsproces vorm gekregen heeft. Er 
is een hecht samenwerkingsverband ontstaan tussen de Politieacademie en de 
korpsen. 

Veel medewerkers van korpsen zijn als experts of als beleidsmakers of als 
beslissers betrokken bij het ontwikkelen van het onderwijs en het creëren van 
een context waarin het vakmatige leren in praktijk en in school kan plaats 
vinden. Maar er zijn ook nieuwe partnerschappen tot stand gekomen. ROC’s, 
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Hogescholen en Universiteiten hebben hun expertise in beroepsonderwijs en 
kennisontwikkeling ingebracht. Kennisinstellingen uit andere branches, die 
als partners van de politie in veiligheid kunnen worden gezien, hebben zich 
verenigd in het Veiligheidsplatform. 

Hierdoor zijn velen betrokken geraakt in de politie, de Politieacademie en het 
politieonderwijs en in het verlengde daarvan de vraagstukken rond sociale 
veiligheid in onze samenleving. Het feit dat de Politieacademie nu een erken-
ning heeft als hogeschool, een aantal opleidingen geaccrediteerd zijn en de 
door haar verstrekte diploma’s toegang geven tot andere beroepsopleidingen 
en universiteiten is in de geschiedenis van de politiebranche nog niet eerder 
vertoond. Daarmee is een belangrijke impuls aan de maatschappelijke eman-
cipatie van het politievak gegeven. Een resultaat dat in mijn ogen nog niet 
altijd op waarde wordt geschat. Nog te vaak doen politiemensen laatdunkend 
over de betekenis van hun eigen vakgebied. Ik kan dat alleen verklaren vanuit 
de meer intra-persoonlijke notie dat je je eigen kernkwaliteit vaak het minst 
scherp ziet.

Een andere dimensie aan de onderwijsvernieuwing is de wijze waarop het 
duale, contextgeboden, competentiegerichte onderwijs zelf vorm heeft gekre-
gen. Daar waar het competentiegerichte leren, vaak onder het label van ‘het 
nieuwe leren’, in het publieke debat als een zinloze vernieuwingsdrang wordt 
afgeserveerd, laat de evaluatie van het politieonderwijs juist de kracht van dit 
concept zien. Kennis en vaardigheden worden opgedaan door de confrontatie 
met werkelijke vraagstukken in en uit de praktijk. De meest krachtige leerom-
geving zal altijd die praktijk zijn. Afgewisseld met een veilige leeromgeving 
op school, waar ruimte is voor reflectie en verdieping en waar de student 
gestimuleerd wordt om, leren tot een bewust proces te maken.
Het politieonderwijs is daarmee een good practice in de wereld van het 
beroepsonderwijs. Er valt voor andere branches veel te leren op dit punt over 
de wijze waarop de politiebranche antwoorden heeft gevonden op vragen over 
de rol van de docent, de begeleiding van de student op school en in de praktijk, 
het examineren van competenties, de kwaliteitsbewaking en dergelijke.

Tot slot wil ik hier wijzen op een tamelijk revolutionaire verandering die onder 
invloed van de onderwijsvernieuwing tot stand is gekomen. Ook op bachelor 
en master niveau worden mensen opgeleid voor de uitvoering van het vak. Het 
oude stelsel was gebaseerd op de idee dat laag opgeleiden het vak uitoefenen 
en hoogopgeleiden leiding geven. Voor een interessant loopbaanpad moest 
men al vrij snel de uitvoering van het werk verlaten en gaan leiding geven. 
Velen zijn hier ongelukkig van geworden. Zowel leidinggevenden als degenen 
waaraan zij leiding moesten geven. Deze ‘revolutie’ werkt nog steeds door. 
Duidelijk is dat de inrichting van het functiegebouw en de waardering van het 
uitvoerende werk van de politie aangepast moeten worden zodat ook in de 
uitvoering van het werk interessante loopbaanpaden mogelijk worden. 
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De nu goede positie van de politie op de arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden 
zal anders snel devalueren.

Voor Ineke Stam is de zorg voor kwaliteitsverbetering van het politiewerk door 
meer hoogopgeleiden in de uitvoering van het werk in te zetten steeds een 
belangrijk pleidooi geweest. Met succes lijkt het, nu de vraag naar politiekun-
dige bachelors en hoger opgeleide rechercheurs en wijkagenten toeneemt.

Synchroon aan de onderwijsvernieuwing ontstonden nieuwe inzichten hoe de 
Politieacademie zich zou moeten organiseren om het nieuwe samenhangend 
stelsel van initieel en postinitieel onderwijs samen met de korpsen goed uit 
te voeren. Als veranderingsproces zeer boeiend omdat alle aspecten van 
organiseren aan de orde zijn: structuur, cultuur, processen en bedrijfsvoering 
en natuurlijk het leiderschap. Een inspirerende leeromgeving voor studenten 
vraagt ook om een inspirerende werkomgeving voor medewerkers. 

De hoge ambities in dit veranderingsproces stellen ook hoge eisen aan de 
persoonlijke inzet van medewerkers in termen van betrokkenheid op het werk, 
het erkennen van- en omgaan met diversiteit, de bereidheid om permanent te 
leren en te verbeteren. Het stelt evenzeer hoge eisen aan de leidinggevenden 
die steeds integraal aandacht moeten hebben voor de veranderkundige aspec-
ten, de politiekundige inhoud, de onderwijsuitvoering en de bedrijfsvoering. 
Daarbij zal steeds actief gewerkt moeten worden aan het creëren van inhou-
delijke samenhang tussen de verschillende opleidingen en leergangen. Ook 
zullen de verschillende processen zoals werving, selectie, onderwijs, werkend 
leren, examinering en kennisontwikkeling goed op elkaar afgestemd moeten 
worden. 

In structureel opzicht was de Politieacademie net zo versnipperd als het 
vroegere onderwijsaanbod, bepaald geen houdbaar uitgangspunt voor synergie. 
De organisatie zoals die nu opgebouwd is, gaat veel meer uit van de student en 
zijn leerproces. Vanuit dat standpunt wordt het denken in processen en ketens, 
standaardisatie en differentiatie veel belangrijker. De student redeneert niet 
vanuit de logica van organisatieonderdelen maar vanuit zijn leeractiviteiten 
zowel in het korps als in de school. Een hechte samenwerking tussen korpsen 
en academie en de onderdelen binnen de Politieacademie is van groot belang. 
Om dit allemaal voor elkaar te krijgen is een bedrijfscultuur nodig waarin 
ruimte wordt gevoeld om te ondernemen, te leren en te experimenteren. Dat 
vraagt om een open houding in de zin van openstaan voor vernieuwing en 
verbetering, maar ook in de zin van verantwoording willen afleggen. Onder het 
‘label’ professionele cultuur is hier aan gewerkt.

De derde periode die ik noemde is de fase van de vormgeving van de 
kennisfunctie. Een moderne beroepsopleiding, in dit bijzondere geval op 
mbo, bachelor en master niveau, kan niet zonder zo’n kennisfunctie om het 
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onderwijs actueel te houden en studenten uit te kunnen dagen tot onderzoek. 
En ook een maatschappelijk unieke beroepsgroep als de politie kan niet zonder 
een kennisfunctie in de eigen branche. De interpretatie en toepassing van 
kennis is immers altijd contextgebonden en krijgt alleen daardoor betekenis 
in de beroepspraktijk van de politiemensen in de uitoefening van hun vak. 
De soms gehoorde opvatting dat een eigenstandige kennisfunctie voor de 
Politieacademie als te luxe moet worden gezien deel ik dan ook allerminst.

Gedurende het voorzitterschap van Ineke Stam vanaf januari 2004 heeft de 
kennisfunctie een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Al vanaf 2000 is 
er hard gewerkt aan het verzamelen, veredelen en verspreiden van kennis via 
het Politiekennisnet. In de periode vanaf 2004 krijgen de lectoraten vorm, 
waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan om onderwijs, onderzoek en kennis 
met elkaar te verbinden. 

Door een directe koppeling van de programmacolleges van de lectoraten aan 
de portefeuillehouder in de Raad van Hoofdcommissarissen is een unieke 
driehoeksverbinding tot stand gebracht tussen beleid, kennis en onderwijs 
en andere vormen van kennisverspreiding zoals seminars en congressen. Het 
model van de kenniskring maakt het voor lectoren mogelijk om andere weten-
schappelijke disciplines te verbinden aan de vraagstukken uit de politiepraktijk. 
Binnen de Politieacademie dienen (kennis)domeinconferenties ervoor om ook 
docenten te betrekken bij kennisontwikkeling en hen een rol te geven in de 
vertaling daarvan naar onderwijsproducten of leermiddelen. 

Door het opzetten van de kennisfunctie is de Politieacademie een steeds 
interessantere partner geworden voor andere kennisinstellingen om mee samen 
te werken. Ik meen dat dit een uiterst belangwekkende ontwikkeling is voor de 
gehele politiebranche. Het netwerk van de branche wordt er niet alleen groter 
door, maar zeker ook rijker. Niet alleen in termen van meer beschikbare kennis, 
maar ook in de zin van meer intelligente, kritische partners waardoor verwon-
dering kan ontstaan over de eigen manier van doen. Reflectie op die verwonde-
ring kan leiden tot nieuwe inzichten en methoden, tactieken en technieken. Het 
politiewerk is immers in de kern altijd meervoudig en daardoor complex. Er 
zijn vaak meerdere werkelijkheden in het geding en meerdere visies om die te 
duiden. Dat gekoppeld aan een breed repertoire van interventies in de schaal 
oplopend van zichtbaar aanwezig zijn tot inzet van de zwaarste geweldsmid-
delen maakt het een boeiend en echt vak.

Het boek dat nu voor u ligt zien Pieter Tops en ik als initiatiefnemers en redac-
teuren, als een passend geschenk voor de politie en haar partners in veiligheid. 
Passend om te demonstreren dat de kennisfunctie van de Politieacademie 
inmiddels interessante en zinvolle bijdrages oplevert. Maar ook passend bij 
de gelegenheid van het afscheid van Ineke Stam. Zij heeft een wezenlijke 
bijdrage geleverd aan een zeer belangwekkende ontwikkeling. Zij heeft dat 
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met volle inzet gedaan; met passie voor politie.

Haar betrokkenheid bij het werk en collega’s is volstrekt wederkerig. Het was 
niet moeilijk om de medewerking te krijgen van de auteurs in dit boek. Zij 
waren allen van harte bereid bij gelegenheid van dit afscheid hun beschou-
wingen over het politiewerk aan het papier toe te vertrouwen. Daarbij soms 
geïnspireerd door eigen praktijkervaringen, soms door de praktijkverhalen die 
wij hen aanreikten en die in dit boek terug te vinden zijn. Het zijn praktijkerva-
ringen van studenten in het politieonderwijs die bevraagd zijn door studenten 
bestuurskunde van de universiteit van Tilburg. Het resultaat is een boeiende 
serie essays die evenzovele facetten laten zien van dat prachtige politievak.

Pieter Tops en ik danken van harte allen die meegewerkt hebben aan de tot-
standkoming van dit boek. Auteurs, studenten van de universiteit van Tilburg, 
studenten van de Politieacademie, redacteuren en ondersteuning.
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Een dikke slijmerige klodder* 

Op een uitgaansavond, in de omgeving waar zojuist een feest is geweest, 
zie ik dat een man met een grote steen en een reflecterend “schrikbord” aan 
het gooien is. Samen met enkele andere collega’s, willen we de verdachte 
aanhouden terzake baldadigheid c.q. vernieling. 

De verdachte verzet zich hevig tegen zijn aanhouding. Hij slaat en schopt 
in onze richting en probeert in mijn arm te bijten. Tijdens de aanhouding 
beledigt en bedreigt hij ons allemaal: “Kankerhomo’s, kutjanussen, ik schiet 
jullie kapot, ik maak jullie kapot”. Zelfs als hij op zijn rug op de achterbank 
van het dienstvoertuig ligt, pleegt hij nog steeds hevig verzet. Zo heftig dat 
het rechterachterportier van de dienstauto ontzet raakt.

Om de verdachte onder controle te houden, zit ik naast hem achterin het 
dienstvoertuig. Op een bepaald moment hoor ik dat de man zijn neus 
ophaalt en voordat ik ook maar kan reageren spuugt hij recht in mijn 
gezicht. Er zit een dikke, slijmerige klodder op mijn mondhoek. Ik hoef 
waarschijnlijk niet uit te leggen hoe smerig, vernederd, ernstig beledigd 
ik mij voel. Niet alleen op dat moment, maar ook de dagen daarna. Tevens 
hoor ik de verdachte tegen mij zeggen: “Ik weet jou te wonen, ik kom je 
opzoeken en dan maak ik je kapot, ik maak je kinderen kapot, kankermon-
gool, kankerzak, kutjanus” en woorden van gelijke strekking. 

* praktijkverhaal uit de bijdrage van Erik Akerboom

Ter toelichting. 
Alle hoofdstukken worden voorafgegaan door een praktijkverhaal. Die ver-
halen zijn – tenzij anders vermeld - opgetekend door studenten bestuurs-
kunde van de Universiteit van Tilburg in gesprekken met studenten van de 
Politieacademie. Deze gesprekken hebben plaatsgevonden in maart 2007. 
De praktijkverhalen die in de hoofdstukken zelf staan, zijn alle ingebracht 
door de auteur(s) van het betreffende hoofdstuk. 
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Agressie, geweld en politiewerk*

Erik Akerboom

Zo’n 60% van de politiemensen van mijn korps ondervinden agressie tijdens 
hun werk en signaleren een “ik pik het niet” sfeer in gezinnen, op straat, in 
de klas op het sportveld en in het verkeer. Kortom: de vermogenscriminaliteit 
daalt maar de agressie niet en dat houdt mensen echt bezig. En dat gaat niet 
alleen over de martelmoord in Pernis, het huidige homogeweld of de zinloze 
dood van Joes Kloppenburg en anderen. Het gaat ook en vooral over agressief, 
afwijkend gedrag waardoor je je onvrij gaat voelen en situaties en plaatsen 
mijdt, waar je denkt dat je met agressie te maken krijgt.

In alle jaarplannen van de politiekorpsen van Nederland zal staan dat het vei-
liger moet worden in Nederland. Ons kabinet heeft zich zelfs ten doel gesteld 
dat de criminaliteit met 25% moet dalen ten opzichte van 2002. Politiemensen 
weten al langer dat de criminaliteitscijfers de laatste jaren fors aan het dalen 
zijn. Toch blijft er een duidelijk onbehagen aanwezig rondom criminaliteit. 
Het is een containerbegrip voor onvrede geworden. Het lijkt voorspelbaar dat 
als de criminaliteitsdaling doorzet het onbehagen niet afneemt, omdat dat de 
afgelopen jaren ook niet gebeurde. Daar is meer voor nodig. Veiligheid is meer 
dan de criminaliteitsstatistieken ons vertellen. Het gaat ook en vooral om een 
herkenbare en voorspelbare maatschappelijk orde (Tops 2007: 10). Die is nu 
soms in het geding en politiemensen hebben een belangrijke rol om deze te 
herstellen. Criminaliteit gaat niet alleen over ratio, maar toch ook altijd om 
emoties. Om gevoel. Om percepties. Daar heb ik het hier over, maar ook over 
daadwerkelijke feiten: geweld. Bot geweld.

Burgers in Nederland gaan eerder confrontaties aan met elkaar en met de 
overheid. Confrontaties die gemakkelijk escaleren. Geweld en agressie zijn 
door het nieuwe kabinet op de agenda gezet. Er wordt vaak vooral over 
gesproken in krachtige termen: we moeten er korte metten mee maken, keihard 
aanpakken, kortom als iets dat door de politie kan worden opgelost. Ouders, 
scheidsrechters, onderwijzers en sportleiders vertellen dat er meer voor nodig 
is. Eén van mijn stellingen is dat de politie en ook de politieacademie zich 
moet voorbereiden op meer en grootschaliger confrontaties met zelfbewuste, 
assertieve en soms gewelddadige burgers. Maar, niet alleen om geweld met 
geweld te bestrijden, maar ook om ingetogen tegemoet te treden. Hard als het 
hard moet, de politie vertegenwoordigt niet voor niets het geweldsmonopolie, 
maar deëscalerend waar het kan. Niemand heeft iets aan een police riot: 

*  Aletha Huisman dank ik voor de assistentie en samenwerking bij het schrijven 
van dit essay.
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een escalatie veroorzaakt door ons-zelf. Wijzen de rellen in Rostock op een 
terugkeer van anti-autoritair geweld? Voor politiemensen is het topsport: zelf 
het geweld niet uitlokken, ingrijpen voordat het misgaat en als het misgaat, 
geweld zelf met grootst mogelijke professionaliteit toepassen. Bovendien zal 
zij anderen die hun nek uitsteken en durven in te grijpen, moeten ondersteu-
nen. Ik zal mij vooral richten op de betekenis hiervan voor de politie en de 
Politieacademie.

Het gaat goed met Nederland
Doemdenkers en slechtweerfilosofen willen ons graag laten geloven dat angst 
en verwarring regeren en dat het slecht gaat met de “kwaliteit” van Nederland. 
Hier moeten we meningen en onderbouwde feiten sterk uit elkaar trekken. Ik 
kan me niet aan de indruk onttrekken dat spontaan commentaar en onder-
buikmeningen, die te pas en te onpas worden geuit, te snel voor feiten worden 
aangezien. Het debat – zeker over zoiets wezenlijks als veiligheid – heeft naar 
mijn mening nogal eens de diepgang van een zeilplank. Ik vind dit gevaarlijk. 
Ondanks de negatieve geluiden van toenemende anonimiteit en individua-
listische burgers, is juist optimisme op zijn plaats. Ik behoor tot de categorie 

“optimisten”. Ik ben niet blind voor negatieve dingen. Ik ben niet blind voor 
incidenten en ik ben niet blind voor achterkanten van de werkelijkheid, maar 
laten we wel reëel blijven. Het gaat ons economisch steeds meer voor de wind, 
woonwijken verbeteren, men voelt zich er veiliger en mensen hebben over het 
algemeen een positief beeld van hun leefsituatie. Veelzeggend is de vergelij-
king met andere Europese landen. We behoren tot de rijkste, meest tevreden 
en gelukkigste inwoners van Europa. Ook de betrokkenheid bij de wijk, de 
buren en de problemen in de samenleving is niet verontrustend. Sterker nog, 
de belangstelling voor het milieu, solidariteit en goede doelen is toegenomen 
net als hulpverlening in de vorm van vrijwilligerswerk. Daarnaast zijn de 
ontwikkelingen onder jongeren hoopgevend. De jeugd is slimmer, sneller en 
socialer. Zij zijn grootafnemer van grote hoeveelheden nieuwe bordspelen 
die op de markt zijn. Iedereen zit op MSN, Second life wordt bewoond door 
ruim 3 miljoen wereldbewoners, Hyves voorziet in een ‘community’ van 
ruim 2.5 miljoen “vrienden”. Natuurlijk manifesteren ook irritatie, agressie 
en bedreiging zich in deze wereld maar toch past het beeld van de assertieve, 
agressieve burger niet naadloos in dit bovengeschetste beeld. Het verhaal over 
onze samenleving ontwikkelt zich echter op verschillende niveaus.
Er is natuurlijk ook wel iets gaande: in 2007 komt de “droge klap in de wijk” 
veel vaker voor dan vorig jaar, en ik heb nog maar weinig goede verklaringen 
gevonden. Wijkagenten en inlichtingenrechercheurs melden dat het gebruik 
van cocaïne en alcohol toeneemt. In de dashboards van de laatste maanden 
zien we dat bijna alle prestaties worden gehaald: meer aangehouden gewelds-
verdachten, een hoger oplossingspercentage, meer “hotspot toezicht”, goede 
afspraken met horeca ondernemers en meer hufterigheidsverbalen. En toch 
blijft geweld toenemen. Waarschijnlijk dus een verschijnsel dat zich niet 
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direct door de politie laat beïnvloeden met onze huidige kennis, werkwijze en 
informatiepositie. De reden dat het mij raakt is dat ik juist het tegengaan van 
geweld zie als de kern van ons werk en dat van de gehele overheid. 

Opkomende assertiviteit en agressie
Een korte zoektocht naar een verklaring in de literatuur levert bekende 
patronen op. Duidelijk is inmiddels dat gericht toezicht op de meest onveilige 
plekken door de politie resulteert in afname van overlast, gevoelens van on-
veiligheid en vermogenscriminaliteit. Effectief maar duur. Meer specifiek ten 
aanzien van geweld gebeurt er veel, zeker in het (openbaar) vervoer, rondom 
horeca en in het gezin. Maar er is weinig kennis beschikbaar over geweld in 
wijken. Het meeste geweld speelt zich wel af in de wijken, het domein waar 
ik ook in mijn regio de grootste toename zie. Over wat werkt en niet werkt is 
weinig geëvalueerd en maatregelen blijken vaak versnipperd toegepast. Veelal 
weten we dus niet waarom iets wel of niet werkt, wat de exacte toepassing is 
van maatregelen en hoe succesformules elders kunnen worden toegepast. 

 
“Het huidige inzicht lijkt te zijn dat mensen vanwege hun individuele 
kenmerken, sociale of fysieke omgeving of positie in de maatschappij 
een grotere geneigdheid hebben tot agressie en geweld. Bepaalde 
risicofactoren kunnen dit gedrag dan weer bevorderen zoals het bezit 
van wapens, kijken naar geweldfilms en gebruik van drugs en alcohol” 

 (van Erpecum 2007: 13).  
 
Er zijn ook interessante, brede analyses voor handen. De Gentse hoogleraar 
Helmut Gaus bijvoorbeeld beschrijft golfbewegingen van 40 tot 50 jaar (Gaus, 
2001). Angst en zelfvertrouwen wisselen elkaar af zoals in Kondratieff’s cycli 
van economische voor –en tegenspoed. Hij beschouwt de reclame inhoud, de 
kleur in het modebeeld (zwart staat voor angst) en het aantal echtscheidingen 
en zelfmoorden als indicatoren. Gaus (2001) stelt dat de huidige ontwikkelin-
gen in zekere zin zijn te vergelijken met de 60’er jaren. Wat wij op straat, in de 
winkel en op het web zien verklaart hij door het opkomende zelfvertrouwen 
en de afnemende angst. Kenmerken van deze tijd zijn: toenemende voorspoed, 
geestelijke vrijheid, experimenteerbehoefte, ‘spel’, comfort, authenticiteit, 
beleving en spiritualiteit. Hierbij passen zelfstandige, zelfbewuste burgers en 
geen angsthazen. Er is ondersteuning voor zijn analyse. Zo lopen de onvei-
ligheidsgevoelens terug. In 1993 voelde zo’n 36% van de mensen zich wel 
eens of vaak onveilig in hun wijk, in 2005 is dat gedaald naar nog geen 28% 
(Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2005). 

“Het zijn burgers die heel goed voor hun belangen kunnen opkomen 
en graag vertellen wat hun mening is. Ze leggen een groot gevoel van 
eigenwaarde aan de dag en stellen zich niet onderdanig op.” 

 (Van den Brink, 2006: 14)
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En, dit zie ik ook. Moderne burgers willen hun eigen veiligheid in hun wijk 
best mee organiseren. Buurtvaders en wijkwachten zijn bekende voorbeelden, 
straatcoaches en buurtinformatienetwerken zijn van recentere datum. Men 
gaat vaak veel verder dan de overheid zou doen door bijvoorbeeld pedofielen 
in de buurt te exposeren, winkeldieven aan te wijzen waarbij men inmiddels 
ook over moderne technologie kan beschikken. Actieve burgers gaan zich als 
partners gedragen als de politie zorgt voor een goede follow-up, zoniet dan 
slaat zelfredzaamheid ook nog wel eens om in vijandigheid. En dit is wel het 
interessante van Gaus’ verhaal en ik ga daarin met hem mee. Ook ik zie geen 
radeloze, verwarde en vooral angstige burger maar een assertieve inwoner 
die met zelfvertrouwen problemen aan de orde stelt en verantwoordelijkheid 
wil dragen maar veeleisend is en confronterend kan zijn tegenover anderen 
en zeker ook tegen de overheid. Confrontaties vloeien in Gaus zijn visie ook 
voort uit een anti- autoritaire houding. Hij kondigt de teloorgang van extreem 
rechtse bewegingen aan omdat de voedingsbodem van angst, onzekerheid en 
de behoefte aan een autoritaire en soms totalitaire kuddeleider afneemt. De 
AIVD beschrijft in haar jaarverslag 2006 een groeiende activiteit en geweld-
dadigheid van antifascistische hoek maar beschouwt het nog als onderwerp 
gebonden en regionaal gericht. 

Geweld, déjà vu? 
In Rostock bij de demonstratie tegen de G8 in juni 2007, was het “zwarte blok” 
actief, een bonte mix van links radicale actiegroepen. Ook in niet geweldda-
dige activistische kringen lijkt de betrokkenheid en aanhang groeiende, getuige 
de aanwas van organisaties gericht op allerlei ideële onderwerpen zoals 
solidariteit en natuur en milieu. Het ontstaan van openlijk verzet tegen gezag 
op scholen, bedrijven, binnen het gezin is een feit en het vraagt weinig fantasie 
om te concluderen dat dit ook geldt voor politie en overheid. En hoe was dat 
ook alweer veertig tot vijftig jaar geleden? De mode, reclame, ontwerp, kunst 
en cultuur wereld heeft zich die vraag gesteld. In het reclamebeeld is retro hot, 
minikleding is weer hip, de Morris Mini en de Fiat 500 zijn terug. Wat kunnen 
wij leren van de rol van de politie in die jaren? Het waren roerige tijden, de 
verschrikkingen en economische dieptepunten van de oorlogen net te boven 
gekomen en de economie en het sociale leven trokken aan. De Bouwvakoproer 
en de rookbommen tijdens het huwelijk van prins Claus en onze huidige vor-
stin, beide in 1966, waren beeldbepalers in een reeks demonstraties en rellen. 
Tussen overheid en bevolking was een ernstige kloof ontstaan en de autoritaire 
opstelling van de politie werkte ook operationeel niet goed uit.

“In de Tweede Kamer maakte men zich al vanaf het einde van de jaren 
vijftig zorgen over de aansluiting van de politie bij de maatschappelijke 
ontwikkelingen, juist ook op het punt van de ordehandhaving. Meer 
dan eens werd de vraag opgeworpen of de politie wel voorbereid was 
op de aanpak van nieuwe vormen van ordeverstoring, of het nu acties 
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waren van nozems in Den Haag, of verstoringen van officiële bijeen-
komsten waar dan ook in het land of min of meer ludieke happenings 
op het Spui in Amsterdam. In het bijzonder maakte men zich zorgen 
over het (toenemend?) gebruik van wapens en speciaal vuurwapens 
door politiemensen” 

 (Fijnaut, 2007: 150)

Consequent doorredeneren leidt tot de volgende vragen: staat de politie in 
verbinding met maatschappelijke ontwikkelingen: weten wij wat er leeft en 
zijn we in staat om daarop te anticiperen c.q. te organiseren?  
Bereidt de politie zich voor op nieuwe vormen van ordehandhaving. Het 
onbehagen en de agressie die zich rondom de moord op Fortuyn en van Gogh 
ontlaadden, overvielen de overheid en de politie grotendeels ook. Hoe is 
dat nu? Het door de Raad van Hoofdcommissarissen omarmde concept van 
Informatie Gestuurde Politie (IGP) steunt op de noodzaak van de verbinding 
tussen de staat en de straat. Serieuze implementatie van deze werkwijze krijgt 
hiermee extra betekenis. 

Het ontwikkelen van nieuwe vormen van ordehandhaving verdient de aandacht 
van de Politieacademie en het politieveld. De ontwikkeling van geweld maakt 
dit urgent. De historische les is dat het antwoord niet ligt in het klakkeloos 
toepassen van meer politiegeweld. Geweld is en blijft vooral een ‘kwestie 
van maat’. Het geweldsmonopolie maakt het van tijd tot tijd nodig dat wij als 
politie vroegtijdig, direct en effectief handelen, maar dat gebeurt met maat. 
Dit is naast het deëscalatieprincipe naar mijn mening een tweede belangrijke 
geweldsprincipe. Het ‘Morele kompas’ van Frans Denkers geldt volgens mij 
onverkort voor het brede scala aan geweldstoepassingen.

We zouden ons ook hier de vraag moeten stellen: is het wel echt zo dat agres-
sie en geweld toenemen? Of zijn er andere factoren die de stijging veroorzaken 
en praten we elkaar na. Slachtoffers worden permanent aangemoedigd vooral 
aangifte te doen, er wordt door de politie beter geregistreerd en bovendien 
wordt een incident sneller als geweld aangemerkt. Desalniettemin lijkt de 
toename van het aantal geweldsincidenten tegen andere burgers, maar ook 
tegen publieke hulpverleners, er op te wijzen dat de botsingen en irritaties ook 
inderdaad in toenemende mate gepaard gaan met agressie en geweld. Als ik het 
aan de politiemensen in mijn korps vraag, zegt een overtuigende meerderheid 
dat de Brabantse inwoners de laatste jaren agressiever zijn geworden. Deze 
ontwikkeling laat zich ook in cijfers vangen want zowel de “aangiftecijfers en 
gegevens uit slachtofferenquêtes bevestigen de algemene indruk dat het geweld 
in de samenleving inderdaad de laatste jaren toeneemt” (Timmer, 2005: 20). 
Sinds 1978 is het aantal aangiften van geweldsmisdrijven vervijfvoudigd, 
terwijl de totale criminaliteit stabiel is gebleven en sommige vormen daarvan 
zijn afgenomen. Politiemensen, onderwijzers, ouders, ambulancepersoneel, 
verpleegkundigen, kortom mensen die in de frontlinie van de samenleving 
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werken, worden daar als eersten mee geconfronteerd. En zij hebben mij vele 
voorbeelden kunnen aanreiken. Het verhaal over ‘een dikke, slijmerige klodder’ 
voorafgaand aan dit hoofdstuk afgedrukt (zie pagina 17), is er daar één van. 
Het onderstaande verhaal een ander. 

Wijd opengesperde ogen

Nog geen twee weken in het korps, rijd ik met de wijkagent, zijn wijk in. 
We besluiten koers te wijzigen en op verzoek van de meldkamer mee te 
rijden naar een opstootje in de binnenstad. Nog geen 3 minuten later zijn we 
beland in een massale vechtpartij waarbij het gevaar van alle kanten lijkt te 
komen en ik een collega moet afschermen van het publiek. 

Als ik me omdraai kijk ik op 10 centimeter afstand recht in de wijd open-
gesperde ogen van een binnen ons korps zeer bekende, 23 jarige geweld-
pleger die in het publiek stond: kin vooruit, grote pupillen, schuim in zijn 
mondhoeken, gezwollen aderen in zijn nek, die mij met een sissende stem 
bedreigde. Ik voelde dat hij alle controle verloor, ik schatte hem in als zeer 
gewelddadig en opgefokt en ik wist dat ik heel snel moest handelen om een 
kopstoot te voorkomen…”

Het is goed dat de vorige Minister van Binnenlandse Zaken een offensief is 
gestart tegen agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak. 
Bij de aanpak van geweld tegen politieambtenaren (GTPA) is gekozen voor 
meerdere sporen: samenwerking, uiten van maatschappelijke verontwaardi-
ging, onderzoek en waar het ons ook om gaat een duidelijk handhavings- en 
opsporingsbeleid. 

Geweld en legitimiteit 
Op 22 mei 2007 speelt Jong Oranje tegen Jong Marokko een oefenwedstrijd 
voor het Europees Kampioenschap in het Wilhelm II stadion van Tilburg. 
Het Wilhelmus werd met een fluitconcert van aanhangers van Jong Marokko 
begroet en bij ieder balcontact van Ismaïl Aïssati, die bij Oranje meespeelde, 
werd hij met hoon overladen. Een deel van de supporters wist het schaamte-
loos te verpesten door vernielingen en geweldplegingen. De wedstrijd is breed 
uitgemeten in de media geweest. Vervolgens becommentarieert fractievoorzit-
ter Wilders van de Partij voor de Vrijheid (PVV) het incident:
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“Opkomen voor onze culturele normen en waarden betekent ook 
deze beschermen tegen lieden die deze willen beschadigen” […] 

“Politieagenten hoeven helemaal geen ‘begrip’ of ontzag te hebben 
voor deze hondsbrutale Marokkaanse criminelen”. Ze hoeven enkel 
begrip te hebben voor de Nederlandse wet. Agenten moeten weer 

‘ordehandhavers’ kunnen zijn in plaats van ingezet te worden als multi-
culturele welzijnswerkers. Daarom stel ik voor in de wet vast te leggen 
dat de burgemeester of desnoods de minister van Binnenlandse Zaken 
in het kader van handhaving van de openbare orde de politie opdracht 
moet kunnen geven om bij ernstige rellen met scherp te schieten.” 

 (Wilders, 2007). 

Politie staat synoniem voor geweld of sterke arm van de overheid, het gelegiti-
meerd kunnen toepassen van geweld maakt haar uniek. Dit geweldsmonopolie 
moet in goede handen zijn: terughoudend inzetten en verantwoording afleggen 
en als het wordt ingezet, met grootst mogelijke professionaliteit. Met alle poli-
tiemensen die beginnen in ons korps wordt dit uitgebreid besproken: “bestrijd 
onfatsoen met fatsoen, anders word je wat je bestrijdt”. Over de relatie tussen 
legitimiteit en geweld zijn boeken vol geschreven: moet geweld actief worden 
toegepast om het gezag van de overheid kracht bij te zetten? Of moeten 
geweldsmiddelen juist zo weinig mogelijk worden ingezet om de legitimiteit 
van haar gehele optreden niet te verzwakken? De kwaliteit van politiemensen 
schuilt in de moed om in te grijpen, het doseren van geweld en het schakelen 
met andere interventiemogelijkheden. Die professionaliteit is niet in protocol-
len te beschrijven maar vraagt actie intelligentie en afwegingen van politie-
mensen “in action” op een hoog niveau. Gelukkig hebben we die kwaliteiten in 
huis. Selecteren, opleiden, en toetsen op deze aspecten blijft cruciaal. Feit blijft 
dat het toepassen van geweld sporen nalaat en nieuw geweld veroorzaakt. 

Ingrijpen voordat het misgaat 
In toenemende mate roepen niet alleen ernstige verstoringen, zoals de 
ongeregeldheden in de Graafsewijk en recentelijk in Ondiep, maar ook kleine 
verstoringen van de openbare orde indringende vragen op over het vermogen 
van de overheid om de veiligheid in het publieke domein te garanderen. Bij 
ernstige verstoringen hebben wij als politie een duidelijke repressieve en 
preventieve taak: zorgen dat de situatie niet verder uit de hand loopt en dat 
uiteindelijk de openbare orde hersteld wordt. Maar hoe verhoudt dit zich tot 
de kleine verstoringen in het openbare domein: de dronkelap die je lastig valt, 
de snelheidsduivel in de straat waar je kind naar school gaat, de agressieve 
houding als je iemand op zijn gedrag aanspreekt. De agressieve, onbehaaglijke 
sfeer op straat die door burgers op nummer een wordt gezet, speelt zich af in 
het domein dat we openbare orde noemen. Om effectief te zijn “voordat het 
misgaat” is het verstandig om de factoren die orde, rust en stabiliteit bepalen 
in een gemeente of stad eens onder de loep te nemen. Op straat wordt de sfeer, 
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orde, vrede en rust niet alleen aangetast door het criminaliteitsbeeld maar veel 
meer door agressie, asociaal en hufterig gedrag.  

Openbaar ordebeleid is hierop weinig spits, als het al voorkomt in de college-
programma’s van de gemeenten. Aan handhavingstrategieën van lokale over-
heden wordt al helemaal weinig aandacht geschonken. In de bedrijfsvoering 
van de politie komen handhaving en toezicht vaak in het gedrang, nadat de 
bureaus worden opengehouden, de aangiftes worden opgenomen, de noodhulp 
is bemand en de opsporingsonderzoeken draaien. Op de vraag naar een visie 
op handhaving moet ik ook passen. Deze is slechts op onderdelen ontwikkeld. 
Dit verdient echt een herwaardering want er is wel behoefte aan.

Er is veel behoefte in de praktijk van elke dag om vroeg te kunnen ingrijpen. 
Wij weten als politie vaak al waar, op welke tijden, welke personen proble-
men kunnen gaan veroorzaken. Of wij in actie kunnen komen hangt erg af 
van de veiligheidsinbreuken die worden verwacht, maar er is een duidelijke 
beweging naar preventieve actie waarneembaar die ook het denken over 
veiligheid bepaalt. De bestrijding van terrorisme heeft ook invloed gehad op 
het ontstaan van dit nieuwe veiligheidsdenken dat zich vooral afspeelt in dat 
openbare orde domein (Hörnqvist 2004: 48). Een voorbeeld van dit denken 
in de VS is het ‘protective intelligence program’. In dit programma worden 
personen of groepen geïdentificeerd die een risico vormen voor bijvoorbeeld 
politici en gezagsdragers. Op basis van deze beoordeling kunnen vergaande 
inlichtingen operaties worden gestart of zelfs fysieke maatregelen worden 
getroffen. In dat denken gaat het er niet om welke strafbare feiten een 
persoon heeft gepleegd, maar tot welke groep je behoort: illegaal, moslim, 
veelpleger of activist? Het gedrag is minder belangrijk dan het risico dat de 
persoon vormt. Het accent verschuift van wat iemand heeft gedaan naar wat 
iemand zou kunnen doen. Het wordt dan sturen door vooruit te kijken in 
plaats van de achteruitkijkspiegel te gebruiken. Als wij vermoeden dat twee 
zeer vijandige groepen supporters elkaar gaan opzoeken en geweld dreigt, 
moeten wij kunnen vaststellen om welke personen het gaat, wie de leiding 
heeft en waar het zal gebeuren. Niet alleen van belang is wat een groep 
doet, maar vooral wat individuen van plan zijn. Zonder concrete verdenking 
van zware strafbare feiten zou de politie zich nu moeten baseren op een 
‘handleiding’ als zij telefoontaps wil aansluiten, informanten wil inzetten of 
wil observeren. Dat kan niet of nauwelijks. In de huidige praktijk eindigt 
zo’n kwestie meestal met verstoringsacties en praktisch politieoptreden door 
huisbezoek, een verkeerscontrole of een controle wapenwet op de mogelijke 
ontmoetingsplaats te organiseren. De bestuurlijke maatregelen zijn de laatste 
jaren wel uitgebreid, maar werken niet allemaal even goed. Preventief fouil-
leren, noodverordeningen, bestuurlijk ophouden en straks de huisverboden 
zijn voorbeelden van maatregelen die nog dit jaar worden geëvalueerd op 
effectiviteit. Recente voorbeelden zijn ook te vinden in de aanpak door 
interventieteams van de Ministeries van Financiën en Sociale Zaken. Zowel 
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de informatieverzameling als de aanpak van wijken, bedrijfstakken en 
fenomenen vindt plaats op basis van risicoanalyses. Andere voorbeelden zie 
je in de toepassingen van de wet Bibob, bestuurlijke ophouding en preven-
tief fouilleren. Ook justitie maakt deze beweging in wat wordt genoemd 
risicojustitie.

‘Prepressieve’ politie 
Waar staat de politie in deze beweging? Het kabinet zet in op preventie 
maar dit betekent niet dat de politie de lead krijgt op dit terrein en dat is 
maar goed ook. Wij moeten dicht bij het strafbare feit, de noodsituatie, de 
orde verstoring blijven. Daar is ons instrumentarium op gericht, dat zit in het 
DNA en dat verwacht de burger ook van ons. Bovendien werken de opvat-
tingen over preventie binnen de politie eerder beperkend dan verruimend. De 
politie zal namelijk altijd vanuit haar repressieve formule blijven denken. 
Er zijn natuurlijk wel uitzonderingen: petje af voor wijkagent Massoudi 
die het Engelse idee van chocola uitdelen aan uitgaanspubliek in Schiedam 
introduceerde: chocola maakt relaxt. Geen politietaak maar wel effectief. En, 
hier hebben we als Nederlandse politie natuurlijk honderden vergelijkbare 
politieverhalen over: in de begeleiding van voetbalsupporters, het onderhan-
delen met krakers, het praten met milieuactievoerders en het werken met de 
horeca, et cetera. De politie kan haar repressieve middelen wel inzetten in een 
vroegtijdig stadium door bijvoorbeeld risicogroepen in beeld te brengen en 
hiermee andere partners te activeren en als stok achter de deur te functioneren. 
We kunnen zelfs verder gaan. Verder dan de stok achter de deur. Namelijk 
door repressieve instrumenten eerder in te zetten en maatregelen mogelijk te 
maken bij agressie en hufterig gedrag die nu alleen mogen worden genomen 
bij strafbare feiten. Natuurlijk omdat deze de voorspellers kunnen zijn van 
ernstiger criminaliteitsproblematiek maar vooral omdat zij op zichzelf een 
klimaat van onbehagen en spanning oproepen. Veilige wijken waarin mensen 
zich ook veilig voelen worden het hoofddoel, interventies, handhaving en 
opsporing zijn daarop gericht en zijn niet langer doelen op zichzelf. Het gaat 
dan niet om de vraag of het gedrag crimineel is maar of het voor de burger 
ongewenste effect optreedt. Het zou ons ook helpen als de grenzen tussen 
hufterig gedrag en crimineel gedrag vervagen. Met andere woorden: als het 
wettelijke verschil tussen spijbelen en vernielen niet meer relevant is, beide 
worden waarschijnlijk gepleegd door risicojongeren, is het openbare orde en 
strafrechtelijk instrumentarium makkelijker uitwisselbaar (Hörnqvist 2004: 
45). Andere voorbeelden zijn: vechtende jongeren op straat, zwervers, graffiti 
spuiters, druggebruikers, zuipers, schreeuwers. Het gaat om afwijkend gedrag 
dat lang niet allemaal strafbaar is. Er zijn voorbeelden in Zweden en Engeland 
waar deze brede insteek is gekozen. In Engeland is deze aanpak van ‘anti 
social behaviour’ uitgewerkt in een landelijk actieplan (Home Office, 2006). 
Met het Nederlands ‘Actieplan tegen geweld’ van 2005 waaraan 7 ministeries 
hebben meegewerkt wilde het kabinet krachten mobiliseren en bundelen om 
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tot veranderingen in gedrag en omgangsvormen te komen. De impact hiervan 
is vooralsnog beperkt gebleven.

In de veiligheidshuizen wordt veel kennis en informatie rondom probleem-
groepen gedeeld en per persoon actie ondernomen. Wie maken er deel uit 
van een groep, wat doen ze en wanneer en hoe moeten we ze aanpakken. Van 
sommige agressieve, rondhangende groepen van bijvoorbeeld Antillianen 
of Lonsdale jongeren, kunnen wijkagenten voorspellen dat zij uitgroeien tot 
criminelen. Ouders zouden dan aangesproken moeten worden om beter op hun 
kinderen te letten waardoor deze jongeren ’s avonds niet meer op straat komen. 
En als dat niet lukt, zou drang of dwang kunnen helpen. De ouders die hier 
niet aan voldoen, zouden moeten kunnen rekenen op bezoek van de politie en 
ook op een boete. Met deze bevoegdheden kan de politie de opvoeding van 
ouders én kinderen ondersteunen. Zeker omdat is gebleken dat vroegtijdige 
interventies voor jonge kinderen en hun ouders effect sorteren in de adoles-
centie. Hetzelfde geldt in het verkeer. Veel politiemensen van de verkeers-
handhavingsteams kennen al de risicogroepen die hufterig en gevaarlijk rijden 
met auto’s en scooters. Bovendien kan dit gedrag gemeld worden via een 
telefoonlijn. De politie moet gericht op deze risicogroepen kunnen werken met 
als consequentie bijvoorbeeld: opnieuw examen doen, rijverboden of andere 
beperkende maatregelen. Natuurlijk zijn hier extra bevoegdheden voor nodig 
die de politie niet zomaar worden gegeven. Ze zullen wel zeker wel helpen 
het woord, advies en waarschuwing kracht bij te zetten. Natuurlijk zijn er nu 
ook maatregelen mogelijk in de preventieve sfeer. De drempels zijn nu nog erg 
hoog en de snelheid waarmee de maatregelen worden geëffectueerd laag.

Een handhavingsconcept
 In “Politie in Ontwikkeling” is de nieuwe visie van de politie op de ontwik-
keling van haar vak neergelegd (Raad van Hoofdcommissarissen, 2005). De 
richtinggevende principes die we daarin presenteren kunnen ook body geven 
aan het ontwikkelen van een handhavingsvisie. Ik wil via twee denklijnen een 
schot voor de boeg geven: 
Ten eerste is het doorgronden van de agressie en geweldsproblematiek aan de 
hand van de zeven gouden W’s essentieel: wie, wat, waar, wanneer, waarmee, 
waarom en welke wijze. 
Ten tweede moet handhaving niet alleen betrekking hebben op gebieden 
waarin mensen verblijven maar ook op groepen met een onderscheidende 
karakteristiek en stromen van mensen, informatie, enzovoorts.

- Gebiedsgebonden aanpak: politiemensen werken in de frontlinie. Vooral in 
de wijk, als het kan ook op school en als het moet ook achter de voordeur. 
Om succesvol te kunnen zijn, hebben zij altijd de kracht van de partners en 
de wijk nodig. De rol van politiemensen daarin is signaleren, adviseren en 
interveniëren: weten wat er speelt in de wijk maar ook achter de voordeuren 
(huiselijk geweld), het vermogen om in het eigen korps gerichte inzet te 
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organiseren en met partners afspraken per persoon te maken en als het moet 
strafrechtelijk doorpakken. Soms betekent dat we potentiële raddraaiers 
even thuis of op school opzoeken. Soms is dat zelfs opvoeden: uitleggen 
dat de kapotte koelkasten in Nederland niet van het balkon mogen worden 
gegooid. Geen taak voor beginnelingen maar voor professionals in de wijk, 
ook op hbo-niveau in complexe wijken met bijbehorende waardering. In 
deze tijd is met name die “zintuigfunctie” cruciaal. Wijkagenten zijn zeer 
belangrijke bronnen. Een slechte functionerende zintuigfunctie maakt dat 
we verkeerd reageren en de natuur heeft geleerd dat dit tot “uitsterven” kan 
leiden. De rellen in Ondiep maar ook in de Graafse wijk hebben geleerd dat 
de wijkagenten niet alleen weten wat er gebeurt, maar ook goed inschat-
ten wat er kan gebeuren en weten wat dan wel en niet werkt. Informatie 
Gestuurde Politie (IGP) is daarom zo belangrijk, het versterkt de verbinding 
tussen de straat en de staat en het maakt goede handhavingsafspraken 
mogelijk. De 500 wijkagenten van het kabinet geven wel een impuls, 
belangrijker is nog dat de afspraken tussen partners indringend worden 
geëvalueerd. In Brabant Noord gebeurt dat aan de hand van de POWER 
methodiek (Praten Over Werk en Resultaat). Waarbij de burgemeester met 
de partners in de wijk op indringende wijze de afspraken, de resultaten en 
het geleerde bespreekt. De gebiedschef zit daar aan tafel en maakt nieuwe 
afspraken.

- Doelgroepen aanpak: gerichtheid op doelgroepen die een specifieke 
aanpak vragen: skaters, jumpers, hiphoppers, Marokkanen, asielzoekers, 
de Koerden, voetbalsupporters, milieuactivisten. De kracht zit soms niet 
in de wijk maar in de groep waartoe men behoort. De Londense politie 
heeft zich indringend verbonden met deze groepen en gebruikt de structuur 
en de sociale controle om met deze groepen te communiceren maar ook 
als er problemen zijn, een maatwerk oplossing te vinden. Onderscheid 
maken moet dan mogelijk zijn, ook in de bestraffing. Deze groepen hebben 
overigens vaak een groot zelfreinigend vermogen. Maatwerk geldt in 
eerwraak kwesties of ontvoeringen maar ook bij protestdemonstraties of 
radicaliseringsverschijnselen in islamitische kringen. Voor ons als politie 
is het moeilijk zoniet onmogelijk contacten te leggen met radicaliserende 
moslimjongeren en te weten wat hen bezig houdt. Voor de gematigde deel 
van die gemeenschap kan dat soms nog wel. Een imam uit Den Bosch 
verzekerde mij wel “niet het dak te komen repareren als het regent maar als 
de zon schijnt”. Met andere woorden: ga niet alleen relaties aan als er acute, 
grote problemen zijn. 

- Knooppunten aanpak: stromen van verkeer, personen, informatie en geld 
staan centraal. Betekent dit ‘stromenpolitie’? Soms wel: in Londen maar 
inmiddels ook in Amsterdam bestaat inmiddels vervoerspolitie. In bussen 
en trams handhaven zij de fatsoensnorm.  
In Londen wordt dat ondersteund met meerdere camera’s per bus. In de 
krant wordt wekelijks een halve pagina gevuld met foto’s van de vernielers 
en hufters. De redenering is: groot geweld begint klein. Lezers helpen hen 
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te identificeren. Identificatie is belangrijk en slimme technologie kan helpen 
als aanvulling op bovengenoemde methodieken. Door bijvoorbeeld via 
kentekensignalering of gezichtsherkenning notoire geweldplegers, alco-
holisten, druggebruikers en dealers uit de horecagebieden of stadscentra te 
weren. Het experimenteren van virtuele slotgrachten is geen theorie maar 
vindt al volop plaats rondom Stockholm, Londen, Amsterdam en Rotterdam 
maar ook op vele snelwegen. Afgesproken kan worden dat gewelddadige 
lieden niet meer in uitgaanscentra mogen komen. De potentiële onruststo-
kers kunnen geïdentificeerd worden op kenteken maar ook identificatie 
door gezichtsherkenning zal mogelijk worden. Om dit goed te kunnen 
doen zullen onze identificatiemogelijkheden fors verbeterd moeten worden. 
Belangrijker is nog dat onze meldkamers zich ontwikkelen van berichten-
centra, waarin berichten worden ontvangen en doorgegeven naar opera-
tionele analysecentra. Informatie over een door de camera gesignaleerde 
geweldpleger, inbreker of dealer kan direct worden gebruikt om eenheden 
aan te sturen en de persoon aan te spreken dan wel te stoppen. 

Handhavingsstrategieën kunnen langs deze lijnen worden uitgewerkt. 
Effectief omgaan met toenemend geweld vraagt andere dingen van de politie. 
Individuele verantwoordelijkheid, actie intelligentie, inschattingsvermogen, 
maar ook moed worden belangrijker. Wij kunnen niet wegstappen, een notitie 
schrijven of een adviesje vragen. Er moet vaak direct worden gehandeld soms 
morgen en heel af en toe heb je de tijd. Politiemensen voelen zich vooral 
aangesproken als het om hun vakmanschap gaat. Dat gaat namelijk om henzelf, 
om wie ze zijn en wat ze in huis hebben. Ontwikkeling van het vakman-
schap is een voorname taak van de Politieacademie. Ik heb enkele mogelijke 
ontwikkelingen geschetst. De visievorming, het vakmanschap en de sturing op 
de handhavingstaak van de politie is te beperkt voor deze belangrijke taak. De 
ontwikkeling van geweld maakt dit urgent en betekenisvol voor politiemensen 
in hun werk maar ook voor de politieacademie als onderzoeks- en kennisau-
toriteit. Ook ten aanzien van dit laatste gaat het niet om wat het reeds is maar 
wat het zou kunnen worden. 

Dus:
 Hufterigheid, agressie en geweld staan op nummer 1 van de agenda van 1. 

de burger. Agressie neemt toe en dat veroorzaakt een gevoel van onbeha-
gen. Verklaringen moeten worden gevonden in toenemende assertiviteit 
en stijgende aangiftebereidheid.

 We krijgen in de komende jaren sterker te maken met zelfverzekerde en 2. 
assertieve burgers die eerder de confrontatie zoeken met anderen en ook 
met de overheid. Politiemensen en andere hulpverleners worden steeds 
vaker met agressie en geweld geconfronteerd. 
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 Het beteugelen van agressie en geweld is de kerntaak van de politie. De 3. 
politie is de afgelopen jaren niet meegegaan in de geweldsspiraal, maar 
we hebben er ook geen goed antwoord op. 

 Onderdeel van mijn visie is dat geweld door de politie zoveel mogelijk 4. 
moet worden voorkomen (principe van deëscalatie), maar dat ge-
weldstoepassing tegelijkertijd een essentieel onderdeel is van onze taak. 
Geweld is en blijft een kwestie van maat houden. Het geweldsmonopolie 
maakt het van tijd tot tijd nodig dat wij als politie vroegtijdig, direct en 
effectief handelen, maar dat gebeurt gedoseerd. Dit is naast het deëscala-
tie principe naar mijn mening een tweede belangrijke geweldsprincipe.

 Openbare orde beleid verdient een herwaardering want die open-5. 
bare orde zal het in de komende jaren zwaarder te verduren krijgen. 
Activisme en inbreuken op die openbare orde van antiautoritaire groepen 
zijn te verwachten.

 De politie en de Politieacademie bereiden zich voor door goede mensen 6. 
hiervoor op te leiden, een adequate informatieorganisatie te bouwen 
en een moderne handhavingstrategie te ontwikkelen die zicht richt 
op gebieden, doelgroepen en stromen. De belangrijkste bouwstenen 
daarvan zijn: gebiedsgebonden politiewerk, policing of communities en 
knooppuntenoriëntatie. 

 Het veiligheidsdenken verandert van ‘wat heeft iemand gedaan’ naar 7. 
‘wat zou iemand kunnen doen’ en van ‘wat is er gebeurd’ naar ‘wat zou 
er kunnen gebeuren’. De politie heeft de kwaliteiten in zich om daar 
goed in te worden mits haar mogelijkheden om informatie in te winnen 
worden versterkt.

 Agressie en hufterig gedrag kunnen niet alleen voorspellers zijn van 8. 
ernstige criminaliteitsproblemen, zij veroorzaken ook een klimaat van 
onbehagen en spanning dat op zichzelf de inzet van repressieve instru-
menten in een veel eerder stadium rechtvaardigt.

 In de zelfbewuste, assertieve burger schuilt naar mijn mening een partner 9. 
van formaat. Actieve burgers gaan zich als partners gedragen als de 
politie zorgt voor een goede follow-up, zoniet dan slaat zelfredzaamheid 
om in vijandigheid en tast die de legitimiteit van de politie aan.
De visievorming, het vakmanschap en de sturing op de handhavingstaak 10. 
van de politie is te beperkt voor deze belangrijke taak en dient verder 
aandacht te krijgen van de politie en de Politieacademie. De ontwikke-
ling van geweld maakt dit urgent en betekenisvol voor politiemensen in 
hun werk. Bijdragen aan dit vakmanschap en ontwikkeling van de onder-
zoek- en kennisfunctie rondom dit onderwerp zijn voorname opdrachten 
aan de Politieacademie. 
Ik heb de geweldpleger met de wijd opengesperde ogen in de casus in 11. 
dit hoofdstuk niet preventief uitgeschakeld, hij heeft mij geen kopstoot 
gegeven. Het was een bekende geweldpleger en mijn inschatting was 
juist. Hij is aangehouden voor belediging en bedreiging.
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Het concert

De korpsleiding had besloten om geen extra politieagenten in te zetten. Een 
week eerder had een rockband tijdens een concert voetbalvlaggen van een 
eredivisievoetbalclub uit het westen in de fik gezet. Nu zou deze band een 
optreden verzorgen tijdens een groot evenement in onze stad. 
Na overleg met de organisatoren werd bepaald dat het evenement, met 
inbegrip van het optreden van de band, gewoon door moest gaan. De politie 
zou present zijn met twee koppels. 

De hele middag liep alles op rolletjes en wij waren tevreden. Echter, toen de 
betreffende rockband op het podium verscheen, ging het mis. Van alle kan-
ten doken plotseling hooligans op. Sommigen met stalen pijpen. Ik weet ook 
niet waar zij vandaan kwamen. Ineens waren zij er gewoon. Waarschijnlijk 
hadden zij zich ergens in de stad verzameld en hadden gewacht tot het 
moment van wraak. Massaal begaven zij zich als razenden naar het podium.

Dan heb je wel een hele hoop bevoegdheden – je mag mensen staande 
houden, bekeuren, handboeien omdoen, een stomp uitdelen – maar daar 
kun je op zo’n moment niets mee. Schieten mag dan ook. Maar op wie of 
wat? Een waarschuwingsschot in de lucht zou de situatie verder verergeren, 
laat staan dat wij op iemand zouden schieten: dat zou echt ons einde zijn 
geweest. Het enige dat wij konden doen, was hopen. Samen met de beveili-
gingsmensen verzamelden wij ons voor het podium en wachtten af op wat 
er zou komen. 

Het gebeurde allemaal in enkele seconden, maar door de intensiteit van de 
ervaring leek het wel uren te duren. Een van mijn collega’s zag plotseling 
kans om een groep supporters te ontwijken en het lukte hem om op het 
podium te geraken. Hij commandeerde de bandleden om weg te gaan en 
begeleidde hen naar een gereedstaande auto. Toen de hooligans doorkregen 
dat de band weg was, bedaarden zij gelukkig razendsnel. Zo snel als zij 
gekomen waren, verdwenen zij ook weer. Het liep dus met een sisser af.

Af en toe zie ik de drie collega’s nog eens. Op een of andere manier komen 
wij dan steeds in ons gesprek weer terug op dit concert. Met hen heb ik een 
speciale band: zo’n intense ervaring verbindt mensen voor hun leven. Van 
de organisatie van het evenement kregen wij in het geheel geen hulp.

En nooit heeft een leidinggevende bij de politie met ons een gesprek 
gevoerd over onze ervaring. 
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En toch is het een vak
Beheersing van gevaar

Otto Adang

Inleiding 
“Spannende dingen” maak je mee bij de politie. Zoals een concert dat verstoord 
wordt door voetbalhooligans (zie pagina 35). Maar ook rellen tijdens jaarwis-
selingen (pagina 151), vechtpartijen tijdens uitgaansavonden (pagina 177), een 
inval in een hennepkwekerij (pagina 249) of in een woning waar vermoedelijk 
een vuurwapen aanwezig is (pagina 249). Abnormale situaties waarin je zo 
rationeel mogelijk als professional dient te handelen (pagina 167) en van je 
bevoegdheden gebruik moet maken, inclusief de bevoegdheid om geweld 
te gebruiken. Situaties kunnen daarbij heel anders uitpakken dan vooraf was 
verwacht (pagina 63) of onduidelijk zijn (pagina 151). Het gebeurt plotseling 
(pagina 35) of het moet snel en er is weinig tijd om in te grijpen (pagina’s 229). 

Daarbij is er sprake van een veelheid aan vragen en dilemma’s: 

Wanneer is een burger een mogelijke verdachte? (verhaal op pagina 81)• 
Kun/moet je als jonge agent ervaren collega’s aanspreken als ze fouten • 
maken? (pagina 249) 
Op grond van wat voor informatie kom je in actie en hoe bereid je je voor? • 
(pagina 249)
Wat is het doel van je optreden? (pagina 81)• 
Wat is de juiste balans tussen een preventieve aanpak en reactief optreden? • 
(pagina 129)
Moet je melding maken van disproportioneel geweld van portiers die je te • 
hulp gevraagd hebt? (pagina 177)
Wat moet je doen in een situatie waarin al je bevoegdheden niet verder • 
helpen? (pagina 35)
Moet je wachten op back-up met het risico dat het verder uit de hand loopt • 
of direct ingrijpen om verdere escalatie te voorkomen met het risico dat je 
er met zijn tweeën voor staat? (pagina 177)
Hoe maak je op een juiste manier gebruik van het geweldmonopolie? • 
(pagina 229)
Hoe verhoudt zich wat je geleerd hebt op de Politieacademie tot de praktijk • 
van het politiewerk? (pagina 193).  

De verleiding is groot om te stellen dat er misschien in theorie wel, maar in de 
praktijk geen bruikbare antwoorden zijn op dergelijke vragen omdat “iedere 
situatie anders is”, omdat politiewerk op straat vraagt om beslissingen in een 
fractie van een seconde en omdat theorie en praktijk mijlenver van elkaar 
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af staan. De (inmiddels overleden) Amerikaan James Fyfe was politieman, 
politiewetenschapper en politieopleider. Hij betoogde dat dergelijke opvat-
tingen wijd verspreid zijn binnen de politie en deel uitmaken van wat hij het 

“split-second syndroom” noemde, dat bestaat uit de volgende elementen: 
Het is onmogelijk algemeen geldende principes te ontwikkelen voor de • 
aanpak van gevaarlijke situaties, omdat geen twee situaties gelijk zijn;
In plaats daarvan is de enige werkbare manier om politiemensen te trainen • 
zo snel mogelijk te reageren op noodsituaties en zo snel mogelijk oplos-
singen daarvoor te bedenken;
Omdat deze oplossingen snel en onder grote druk bedacht worden is het • 
onvermijdelijk dat een groot deel niet of averechts werkt. Iedere vorm van 
kritiek op ‘foute’ oplossingen is echter onredelijk gepraat achteraf en is 
alleen maar schadelijk voor toekomstige besluitvaardigheid en toekomstig 
doortastend optreden;
Ieder oordeel over de juistheid van politieel optreden mag uitsluitend • 
gebaseerd worden op de omstandigheden tijdens de kritieke situatie. Als het 
politieoptreden een reactie was op een provocatie van een burger dan is dat 
de schuld van de burger, en niet van de politie.

Het split-second syndroom is een belangrijke belemmering voor een vak-
matige aanpak van potentieel gevaarlijke situaties. Het is een belangrijke rol 
van de Politieacademie het symptoom te bestrijden en praktisch relevante en 
praktisch toepasbare, gefundeerde kennis voor de vakmatige beheersing van 
potentieel gevaarlijke (conflict)situaties te ontwikkelen. In dit hoofdstuk wil ik 
laten zien hoe de Politieacademie dat kan doen.

Omgaan met conflictsituaties
In het onderzoek “Omgaan met conflictsituaties”, heeft de Politieacademie on-
derzoek gedaan naar “goede werkwijzen” in de aanpak van lastige, potentieel 
gevaarlijke conflictsituaties in de basispolitiezorg, met name in de interactie 
met psychisch gestoorden, groepen (allochtone) jongeren en in uitgaansge-
bieden. Een goede werkwijze werd geoperationaliseerd als een werkwijze 
die bijdraagt aan een veilig en verantwoord politieel optreden. Veilig, dat 
wil zeggen met zo weinig mogelijk fysieke schade voor politie en burgers, 
inclusief verdachten. Een “goede werkwijze” zal daarmee ook effectief zijn in 
de zin dat (verdere) escalatie voorkomen wordt. Verantwoord, dat wil zeggen: 
proportioneel, subsidiair en legitiem. Overwegingen van efficiëntie zijn van 
secundair belang.  
 
Uit de praktijkobservaties, interviews en expertbijeenkomsten bleek dat voor 
de politiële aanpak van lastige, potentieel gevaarlijke conflictsituaties wel 
degelijk uitgangspunten te formuleren waren. De gang van zaken in uitgaans-
gebieden gaf aan dat de combinatie van een duidelijk beleid, gerichte inzet 
van competent en gemotiveerd personeel en afspraken met derden in de vorm 
van convenanten zijn vruchten afwierp. En hoewel het waar is dat geen twee 
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situaties gelijk zijn, bleek het mogelijk een aantal “type-situaties” te onder-
scheiden, die (met variaties) steeds weer terugkomen en het leeuwendeel van 
de (potentiële) conflictsituaties vormen. Het is mogelijk om voor dergelijke 
typesituaties handelingsregels te formuleren (bijvoorbeeld in de vorm van een 
bejegeningprofiel) op basis van geformuleerd of te formuleren beleid.  
 
Typerende situaties in de omgang met psychisch gestoorden zijn bijvoorbeeld 
overlast in de publieke ruimte, overlast in een woning of pand, hulpverlening 
aan een verward/gestoord/ suïcidaal persoon en het opsporen, aanhouden en 
terugbrengen van een psychiatrisch patiënt. Bij het optreden in horecagebieden 
gaat het keer op keer om een vechtpartij op straat, problemen aan de deur van 
een horecagelegenheid of het geven van een bekeuring in het kader van “zero 
tolerance” beleid (bijvoorbeeld voor wildplassen). 
 
Daarnaast bleken er meer algemene “goede werkwijzen” te onderscheiden 
die vrijwel altijd passen bij een vakmatig, situatie-georiënteerd optreden voor, 
tijdens en na een potentieel gevaarlijke situatie: 
 
a. voorafgaand aan interacties 
Uit de observaties in het onderzoek bleek dat er feitelijk vrijwel altijd sprake 
is van een duidelijke fase voorafgaand aan een incident. Deze fase, voordat 
agenten ter plaatse zijn en contact leggen met eventuele verdachten of betrok-
kenen, kan benut worden voor informatieverzameling, -verstrekking en com-
municatie (tussen optredende agenten, met de meldkamer). Zowel in voorziene 
als onvoorziene situaties is in de voorfase toepassing van de stappen uit de 
doel aanpak analyse essentieel, dat wil zeggen dat er een risico-inschatting 
gemaakt wordt, een doel van het optreden vastgesteld wordt, nagegaan wordt 
op grond van welke bevoegdheden het doel bereikt kan worden en of de 
vereiste middelen en competenties beschikbaar zijn om het doel te bereiken. 
Tenslotte wordt een plan(netje) van aanpak gemaakt dat bekend gemaakt wordt 
aan alle optredende agenten. Onderdeel van het plan van aanpak kan zijn om 
advies of ondersteuning te vragen aan iemand met meer kennis of specifieke 
competenties (een of andere “specialist”, bijvoorbeeld een taakaccenthouder of 
wijkagent). Duidelijk moet zijn wie de leiding heeft, hoe het optreden gecoör-
dineerd wordt en op welke wijze de situatie benaderd wordt. 
 
b. tijdens interacties 
Vanaf het moment van ter plaatse komen, kan onderscheid gemaakt worden 
tussen een fase van contact leggen (met betrokkene/verdachten), aanvullende 
informatie verzamelen en een fase van feitelijk optreden. Vijf aspecten zijn 
bijzonder relevant voor een veilig en verantwoord optreden:

 Aandacht voor veiligheidsaspecten, zoals bijvoorbeeld buitendeur 1. 
open laten staan bij het betreden van een pand, creëren van een veilige 
werkplek, alertheid, elkaar in de gaten houden

 Een bejegening hanteren waarbij fatsoensnormen in acht worden 2. 
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genomen, hoor en wederhoor wordt toegepast en duidelijkheid wordt 
geboden. Zoveel mogelijk handelen op basis van kennen en gekend 
worden hoort daar bij

 Gebruik maken van informatie door (aanvullende) informatie verzame-3. 
len en te checken bij omstanders en informatie verstrekken aan collega’s;

 Samenwerken binnen de politieorganisatie (inschakeling van een 4. 
specialisme, hanteren van een onderlinge taakverdeling) en met derden;

 Een aanpak die past bij de risico-inschatting, al dan niet op basis van 5. 
routines of voorschriften, protocollen of bestaande afspraken.

c. na afloop van interacties 
Na afloop van het optreden zal op enig moment afgeschaald worden. Via het 
vastleggen en communiceren van relevante zaken (zoals vervolgafspraken), 
kan een volgende keer een gerichtere aanpak gevolgd kan worden. Alleen via 
het nabespreken van de aanpak is een proces van leren en verbeteren mogelijk 
dat het individuele niveau overstijgt en dat informatie oplevert voor de aanpak 
van toekomstige vergelijkbare incidenten. 
 
In het onderzoek zijn daarnaast diverse randvoorwaarden geïdentificeerd die 
voorwaarden scheppend zijn voor de realisatie van veilig en verantwoord 
politieoptreden. Leiderschap: via briefings kunnen leidinggevenden aangeven 
wat er van optredende agenten verwacht wordt (en welke normen daarbij gel-
den), bij complexere situaties zijn leidinggevende competenties essentieel, via 
debriefings kunnen leerpunten en normen voor veilig en verantwoord optreden 
geïdentificeerd worden. De relatie tussen leidinggevenden en medewerkers 
is daarbij van invloed op de mate waarin leiding aanvaard wordt. Capaciteit, 
competenties, de bekendheid van personeel met elkaar en elkaars werkwijzen 
en de cultuur binnen politie-organisaties spelen ook een belangrijke rol in 
het bewerkstelligen van veilig en verantwoord optreden. In de praktijk blijkt 
dat de capaciteit vaak beperkt is, dat werkdruk regelmatig als hoog wordt 
ervaren, dat er grote variatie is in competenties en de bekendheid met personen, 
locaties, demografie en cultuur in het werkgebied, en in het soort specialisme 
dat beschikbaar is. De aanwezigheid van een heldere strategie en een duidelijk 
beleid leidt tot handelingsvoorschriften en normen voor veilig en verantwoord 
optreden. Er is in de praktijk slechts in beperkte mate sprake van vastgelegde 
protocollen en werkwijzen en voorzover ze er wel zijn, bieden zij niet zozeer 
handelingsregels, maar vormen zij een vastlegging van afspraken met derden 
(bijvoorbeeld hulpverleningsdiensten of horecaondernemers). Er blijkt vaak 
geen sprake te zijn van duidelijk beleid m.b.t. specifieke typen veelvoorko-
mende gevaarlijke situaties. Naarmate er kwalitatief goede middelen beschik-
baar zijn (bijvoorbeeld dataterminals, veiligheidsvesten, GPS, cameratoezicht), 
zijn er meer mogelijkheden tot een veilig en verantwoord optreden te komen. 
Tot de middelen zijn in dit verband ook de juridische middelen te rekenen: 
bevoegdheden die toegesneden zijn op en passen bij de situatie (bijvoorbeeld 
op grond van een APV) bieden meer opties om te komen tot veilig en verant-
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woord optreden dan situaties waarin dergelijke bevoegdheden niet aanwezig 
zijn. 
 
Het management van het proces van ordehandhaving is in grote mate afhanke-
lijk van: 

De beschikbaarheid en kwaliteit van informatie• ; hoe meer specifieke infor-
matie van goede kwaliteit op het juiste moment aanwezig is, des te meer het 
optreden afgestemd kan worden op de specifieke situatie. Interactie met de 
meldkamer en briefings door een leidinggevende spelen daarbij een grote 
rol. 

De wijze waarop het werk georganiseerd is• ; dit heeft invloed op de daad-
werkelijk op straat beschikbare capaciteit in kwantitatieve en kwalitatieve 
zin (het gaat niet alleen maar om meer blauw, maar ook om slim blauw) en 
de daadwerkelijke beschikbaarheid van informatie.  

Daadwerkelijke samenwerking met derden/andere betrokkenen• ; dit kan 
in sterke mate bijdragen aan veilig en verantwoord optreden. Als er van 
tevoren afspraken gemaakt zijn, is de kans groter dat er daadwerkelijk 
samengewerkt wordt.

De sleutel voor goede werkwijzen is gelegen in een aanpak die potentieel 
gevaarlijke situaties minder als op zichzelf staande gebeurtenissen behandelt, 
waarbij handelingsregels geformuleerd en gecommuniceerd worden voor te 
onderscheiden type situaties.  
 
Uit het onderzoek blijkt helaas dat agenten over het algemeen weinig plan-
matig te werk gaan en relatief weinig gebruik maken van de mogelijkheid om 
vooraf extra informatie te verzamelen. De verhalen waar ik in dit hoofdstuk 
naar verwijs, illustreren dit nog eens. Afspraken over hoe een concreet geval 
wordt aangepakt, worden er tussen de betrokken agenten meestal niet gemaakt. 
De samenwerking gaat schijnbaar “vanzelf”. Incidenten worden vaak ten 
onrechte als op zichzelf staande gebeurtenissen behandeld, waarbij maar 
beperkt gebruik gemaakt wordt van beschikbare informatie. Ook blijkt uit het 
onderzoek dat er weinig debriefing plaatsvindt: niet over specifieke incidenten 
en niet in het algemeen over de aanpak van lastige conflictsituaties. Agenten 
hebben wel opvattingen over wat “goede werkwijzen” zijn, maar ze hebben 
het daar maar weinig over met elkaar. Zolang dat zo is kan er vanzelfsprekend 
geen gedeelde opvatting ontstaan over wat een goede werkwijze is en kunnen 
er geen handelingsregels geformuleerd worden. 
 

Openbare orde handhaving
Gevaarbeheersing naar aanleiding van overlast door jongeren of incidenten 
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in uitgaansgebieden wordt vaak geschaard onder kleinschalige openbare 
orde handhaving,. Dit in tegenstelling tot de als grootschalig betitelde orde 
handhaving bij evenementen waar zich grotere aantallen personen verzamelen, 
zoals demonstraties en voetbalwedstrijden. Een duidelijke grens is niet te 
trekken en het onderscheid wekt ten onrechte de suggestie dat er verschillende 
wetmatigheden zouden gelden voor kleinschalige en grootschalige openbare 
orde verstoringen en dat die principieel van elkaar zouden verschillen. Ook 
is er geen duidelijke scheidslijn tussen `openbare orde` en ´private orde´: tal 
van private actoren spelen een rol op het terrein dat raakt aan de openbare 
orde (denk aan stewards bij voetbalwedstrijden, portiers in de horeca, private 
beveiligingsdiensten die security bij evenementen verzorgen). Traditioneel 
richt de meeste aandacht zich voor wat betreft de handhaving van de openbare 
orde op grootschalige incidenten. Voor deze meer grootschalige handhaving 
van de openbare orde zijn diverse termen in gebruik.  
 
Ook in het Nederlandse taalgebied worden in dit verband vaak de termen 
crowd control en riot control gebruikt, die verwijzen naar maatregelen om 
het gedrag van groepen mensen in te perken, al dan niet met gebruik van 
geweld. Het Engelse begrip “control” kan zowel beheer als controle betekenen. 
De suggestie die daarvan uitgaat dat het gedrag van grote groepen mensen 
volledig beheerst of gecontroleerd zou kunnen worden is ongelukkig, want 
dat is een illusie. Het begrip crowd management geeft beter weer waar het 
om zou moeten gaan: de systematische planning voor en het sturing geven 
aan het ordelijke verloop van gebeurtenissen waarbij zich grote aantallen 
mensen verzamelen. Als onderdeel van crowd management kunnen vervolgens 
maatregelen genomen worden die als crowd control te betitelen zijn. Om de 
veiligheid van het publiek te bevorderen is crowd management altijd noodza-
kelijk bij gelegenheden waar zich grotere groepen mensen verzamelen, niet 
alleen als zich incidenten voordoen. Bij gewelddadige incidenten kan er sprake 
zijn van riot control.  

Het neerslaan of bestrijden van rellen is in feite de traditionele vorm van 
openbare orde handhaving, waarbij opgetreden wordt tegen verstoringen van 
de openbare orde. Met behulp van geweld wordt getracht een situatie onder 
controle te brengen die niet meer onder controle is. 
 
Moderne openbare orde handhavers doen aan public order management, dat 
(naar analogie aan crowd management) veel verder gaat dan het bestrijden of 
zelfs voorkomen van rellen en gedefinieerd kan worden als de systematische 
planning voor en het sturing geven aan gebeurtenissen in het publieke 
domein waarbij risico’s voor verstoring van de openbare orde bestaan, 
ongeacht het aantal mensen dat zich verzamelt. In deze optiek is crowd 
management een onderdeel van public order management in gevallen dat 
zich grotere groepen mensen verzamelen. Crowd control komt aan de orde 
als daarbij beperkende maatregelen worden genomen en in slechts een fractie 
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van de gevallen is daarbij riot control of relbestrijding geboden. Anders dan 
vaak gedacht wordt is er dus geen sprake van een fasering in de tijd, waarbij 
crowd management gevolgd wordt door crowd control, dat weer gevolgd 
wordt door riot control. Waar bij crowd en riot control een incident of een 
verstoring van de openbare orde uitgangspunt is voor te nemen maatregelen, 
is dat bij public order management niet het geval: daar is “orde” het uit-
gangspunt c.q. een specifieke gebeurtenis of evenement waarbij er risico’s 
bestaan voor de verstoring van orde. De Politieacademie loopt voorop in 
het denken over public order management en het doen van onderzoek op dit 
terrein. 
 

Ontwikkelingen
De handhaving van de openbare orde ontwikkelt zich steeds meer van het 
eenzijdige bestrijden van ordeverstoringen (in de vorm van riot control of 
riot management) naar enerzijds crisisbeheersing (waarbij de focus ligt 
op preparatie, respons en nazorg m.b.t. een breed scala aan incidenten) en 
anderzijds public order management (waarbij de focus ligt op alle aspecten die 
samenhangen met het bevorderen van het ordelijk verloop van gebeurtenissen 
en evenementen in de publieke ruimte). Zowel crisisbeheersing als public 
order management vereisen een multidisciplinaire/interdisciplinaire aanpak: 
niet alleen de politie is aan zet. 
 
De handhaving van de openbare orde kent daarnaast steeds meer internationale 
aspecten. Er kan geen top met een internationale agenda worden georganiseerd 
of bestuur en politie moeten rekening houden met al dan niet gewelddadige 
demonstraties en acties. Internationale sportevenementen vergen in toene-
mende mate kennis en inzicht in diverse culturele achtergronden, informatie-
uitwisseling en samenwerking.  
 
Gebeurtenissen in andere landen (de oorlog in Irak, rellen in Frankrijk, een 
voetbalkampioenschap in Portugal of Duitsland) hebben hun effecten op 
de openbare orde in Nederland. Migratiebewegingen hebben gevolgen 
voor de multiculturele samenleving. Vanuit de Europese Commissie komen 
steeds meer regelingen voor internationale samenwerking in het kader van 
de openbare orde (bijvoorbeeld rond internationale voetbalwedstrijden en 
topbijeenkomsten). De internationale informatieverzameling, -verwerking en 

-verspreiding op het terrein van de openbare ordehandhaving is in ontwikkeling. 
Koninklijke Marechaussee en leger voeren in het kader van internationale 
vredesoperaties ook taken uit op het gebied van “crowd en riot control”. 

Voor veilige en verantwoorde openbare orde handhaving is meer inzicht nodig 
in de wetmatigheden die het verloop van relevante gebeurtenissen beïnvloeden. 
Wetenschappelijk inzicht, maar ook praktische ervaringskennis.  
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Vooral in het leggen van verbindingen tussen die twee hoort de 
Politieacademie een belangrijke rol te vervullen. Naar analogie met de doel-
aanpak-analyse hoort openbare orde handhaving altijd te beginnen met het op 
basis van informatie helder in beeld krijgen van de feitelijke of te verwachten 
situatie (zonder dat al direct aan de orde komt welke maatregelen genomen 
zouden moeten worden). Op basis van risicoanalyses kunnen dan verschillende 
scenario’s ontwikkeld worden over hoe de situatie zich verder zou kunnen 
ontwikkelen. Een netwerkanalyse moet duidelijk maken welke andere partners 
betrokken zijn, hoe de verantwoordelijkheden en bevoegdheden verdeeld 
zijn, wie welke rol vervult en hoe informatie tussen de verschillende partners 
uitgewisseld wordt.  
 
Als dat duidelijk is, kunnen op grond van een heldere doelstelling de in onder-
linge samenhang te nemen maatregelen aan de orde komen en kunnen opties 
voor interventies geformuleerd worden. Ook voor de te plegen inzet moeten 
verschillende scenario’s ontwikkeld worden waarbij rekening gehouden moet 
worden met de mogelijke effecten van de inzet op het verloop van de gebeurte-
nissen (en de daaraan verbonden risico’s). Gedurende het gehele proces is het 
van belang alert te zijn op wat er feitelijk gebeurt en in hoeverre interventies 
daadwerkelijk de verwachte effecten hebben. Het is een illusie dat het gedrag 
van grote groepen mensen tijdens risicogebeurtenissen volledig te controleren 
is. Wel is het mogelijk op basis van een goed inzicht in wetmatigheden in 
menselijk gedrag en interacties tussen mensen de loop van de gebeurtenissen 
te beïnvloeden. 
 
Want het gaat bij de handhaving van de openbare orde (groot of klein) altijd 
om interacties tussen bij de gebeurtenis betrokkenen mensen (inclusief 
politieambtenaren). Bij demonstraties, voetbalwedstrijden of andere publieke 
evenementen of gelegenheden gelden dezelfde principes die ook interacties 
onder andere omstandigheden beïnvloeden. Mensen zijn sociale wezens en 
ook in collectieve situaties waarbij de openbare orde in het geding kan komen 
gelden de gebruikelijke sociale mechanismen. Voor effectief politieoptreden 
is het van belang te begrijpen welke factoren van invloed zijn op de keuzes 
die mensen maken, en daar op in te spelen. Voor de Politieacademie is de 
taak weggelegd om deze voor generalisten, specialisten en leidinggevenden 
relevante blauwe kern verder te expliciteren in aanvulling op de kennis die al 
beschikbaar is. 
 
In een aantal praktijksituaties is expliciet gebruik gemaakt van bij de 
Politieacademie opgedane kennis over voorwaarden voor een succesvolle 
handhaving van de openbare orde. De Europese voetbalkampioenschappen 
Euro 2000 georganiseerd in Nederland en België, Euro 2004 in Portugal en 
de Crowd management-aanpak bij de Nijmeegse vierdaagsefeesten spreken 
daarbij het meest tot de verbeelding.  
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De praktische toepassing van de beschikbare kennis is iedere keer weer 
afhankelijk van tijd, plaats, cultuur en context. De aanpak van openbare 
orde-handhaving zou daarom ook een voortdurend en systematisch leerproces 
moeten zijn: niet alleen om kennis te systematiseren en te vergroten en beter 
zicht te krijgen op relevante basisprincipes, maar ook om te leren hoe die 
principes in praktijkomstandigheden kunnen worden toegepast.  

Leren van en voor openbare orde handhaving
vanaf de grote incidenten in de jaren zestig van de vorige eeuw is er voortdu-
rend aandacht gevraagd voor het leren van en voor openbare orde handhaving. 
Waar voorheen het onderwijs met betrekking tot openbare orde handhaving 
zich voornamelijk beperkte tot de ME-gerelateerde opleidingen, is in het 
nieuwe onderwijs aan de Politieacademie (Politieonderwijs 2002) beduidend 
meer aandacht gekomen voor openbare orde handhaving. Er zijn nu relevante 
kernopgaven op diverse niveaus, zoals strategische aanpak van risico-evene-
menten (niveau 6), toezicht houden bij evenementen met dreigende escalaties 
(meerdere niveaus), van noodhulp tot grootschalig optreden (operationeel en 
tactisch leidinggevenden) en public order management (Master of Science in 
Policing, European Diploma Policing). Zowel de oriëntatie op de praktijk als 
de verbinding met actuele theoretische inzichten is daarbij toegenomen.  
 
In vergelijking met veel andere landen is de belangstelling voor openbare 
evaluaties van grootschalig politieoptreden in Nederland relatief groot. Uit 
een recent onderzoek naar de praktijk van het evalueren van grootschalig 
politieoptreden bij de politie bleek dat er ten opzichte van de jaren daarvoor 
duidelijk meer aandacht gekomen was voor het evalueren binnen de politie 
zelf. Evaluatieverslagen bleken echter vaak op ondoorzichtige en methodo-
logisch niet altijd verantwoorde wijze tot stand te komen. Verantwoorden en 
leren liepen vaak door elkaar. Er bleek daarnaast landelijk een grote behoefte 
te bestaan aan handvatten en een systematiek voor evaluatie, en er was zelfs 
sprake van een zoektocht naar procedures en modellen. 
 
Ondanks de bevindingen en aanbevelingen in de evaluatieverslagen, is leren 
met betrekking tot openbare orde handhaving nog voornamelijk leren door 
vallen en opstaan. Het is niet moeilijk om bij iedere discussie die ontstaat naar 
aanleiding van een uit de hand gelopen openbare orde incident terug te grijpen 
naar oude rapporten of al verrichte onderzoeken om de toepasselijke aanbe-
velingen te vinden. Ook in de meest recente rapporten zijn nauwelijks nieuwe 
aanbevelingen te vinden. Dat feit geeft aan dat het versterken van het leren 
van en voor openbare orde handhaving een aandachtspunt blijft, zowel binnen 
opleidingen als in de praktijk. Tegelijkertijd roept die omstandigheid vragen 
op over de wijze van evalueren: gebeurt dat wel op een zinvolle manier, op een 
manier die echt tot leren leidt? Recente ontwikkelingen gaan in de richting van 
een andere benadering en wel uitgaande van de principes van gebruiksgericht 
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(utilization-focused) evalueren. Op basis van die principes is op initiatief van 
de Politieacademie op Europees niveau een pilot gestart met de inzet van 
evaluatieteams waarbij ervaren politiemensen uit verschillende landen op 
verzoek van het verantwoordelijke politiekorps een evaluatie verzorgen van 
de politiële aanpak van een openbare –orde optreden (vooralsnog alleen rond 
internationale voetbalwedstrijden). 
 

Slotbeschouwing
terugkijkend naar de praktijkverhalen wordt het met inachtneming van het 
bovenstaande wat makkelijker om te gaan met de vragen en dilemma’s zoals 
die zich in de praktijk voordoen. Voordat je een situatie ingaat, maak je 
een doel-aanpak-analyse. Je formuleert een doel, anticipeert op mogelijke 
risico’s (de aanwezigheid van wapens, een verdachte onder invloed die zich 
onberekenbaar kan gedragen) en houdt rekening met meerdere mogelijkheden 
en scenario’s (niet alleen met het best-case scenario of het worst case scenario). 
De doel-aanpak-analyse resulteert in een plan van aanpak waarin duidelijk 
is wie wat doet en op welke manier. Voor steeds terugkerende type-situaties 
(zoals een aanhouding van een verdachte met een vuurwapen, een inval bij een 
hennepkwekerij, een vechtpartij in een horecagebied, de jaarwisseling) zijn er 
standaard werkwijzen en afspraken met andere betrokkenen (zoals portiers en 
horeca-eigenaars, organisatoren van een concert). En het is vanzelfsprekend 
om het optreden in gevaarsituaties te evalueren, om goede werkwijzen te 
borgen en verder te ontwikkelen en aandachtspunten voor de toekomst te 
identificeren. Leidinggevenden hebben daarbij een speciale verantwoordelijk-
heid en het is normaal dat agenten elkaar aanspreken op hun handelen, waarbij 
ook de inbreng van minder ervaren collega’s van belang is. Deze benadering 
maakt niet iedere burger automatisch tot een potentiële verdachte en iedere 
situatie tot een potentieel gevaar, maar houdt wel rekening met risicoverho-
gende omstandigheden en alternatieven in optreden. Het voorkomt een situatie 
waarin alleen rekening gehouden wordt met het meest waarschijnlijke scenario. 
Incidenten worden niet als op zichzelf staand behandeld, informatie is beschik-
baar en mogelijkheden tot preventie worden benut. 
 
De zoektocht naar goede werkwijzen in de beheersing van gevaar en de 
handhaving van de openbare orde verdient het om met kracht te worden 
voortgezet vanuit de Politieacademie. Daarbij is het noodzakelijk te begrijpen 
waarom sommige werkwijzen en tactieken succesvoller zijn dan andere met 
andere woorden, er is verbinding nodig met theoretische uitgangspunten. 
Tegelijkertijd draagt dergelijk onderzoek ook aan theorievorming: het veel 
gehanteerde onderscheid tussen fundamenteel en toegepast onderzoek is te 
rigide. Meer dan tot nu toe zal het Politieacademie onderzoek een vergelijkend 
Europees perspectief moeten hanteren: kennis is niet gebonden aan grenzen. 
Om goede werkwijzen te vinden moet onderzoek zich niet beperken tot orde-
verstoringen en incidenten, maar zich ook richten op gebeurtenissen die niet 
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uit de hand lopen of escaleren en waarbij de orde in stand blijft. Praktijkgericht 
onderzoek alleen is niet genoeg: de kennis die via onderzoek vergaard wordt 
dient ook in het onderwijs terug te komen. Met het competentiegerichte, duale 
onderwijs is al een belangrijke stap gezet voor een meer vakmatig public order 
management. Dat kan nog verder doorgevoerd worden, bijvoorbeeld waar het 
gaat om aanhoudings- en zelfverdedigingsvaardigheden en de wijze waarop 
geweldbeheersing getoetst wordt. De uitdaging voor de toekomst is om in 
de veelheid van kernopgaven op alle niveaus die elementen van public order 
management bevatten (zowel initieel als postinitieel) de blauwe kern te laten 
terugkomen. Daarvoor is een sterkere verbinding en uitwisseling nodig tussen 
onderwijs en kennis dan nu het geval is. Docent-onderzoekers en studenten 
zouden onderzoeksactiviteiten moeten verrichten in samenhang met de lecto-
raten, en niet los ervan zoals nu meestal het geval is. Om verder te waarborgen 
dat wat geleerd wordt op de Politieacademie zo relevant mogelijk is voor de 
praktijk zal het voor de Politieacademie ook van belang zijn politiekundige 
intervisie op alle niveaus in de politiepraktijk te bevorderen.  
 
Op die manier ontstaat een situatie waarbij, welke maatschappelijke ontwikke-
lingen er ook plaatsvinden, de verbinding tussen theorie, praktijk en onderwijs 
zo sterk mogelijk is met gebruikmaking van op kennis gebaseerde goede 
werkwijzen voor een vakmatige, veilige en verantwoorde aanpak.
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Het geluid van een één vlakke hand* 

Een man wordt aangehouden voor overlast en openbare dronkenschap. 
Op weg naar het bureau en binnen het bureau maakt hij voortdurend 
beledigende en racistische opmerkingen richting één van de politiemensen, 
een collega van allochtone afkomst. Deze collega negeert de opmerkingen, 
maar zijn groepschef ergert zich mateloos aan het gedrag en opmerkingen 
van de arrestant. De groepschef maakt vijf keer in toenemende kracht en 
stemverheffing duidelijk dat hij de opmerkingen en gebaren van de arrestant 
niet wil hebben en ze niet pikt. Maar de man gaat maar door.

De groepschef raakt steeds meer verontwaardigd en op een gegeven 
moment is de maat vol. Met de vlakke hand geeft hij de man een mep op 
de wang: ‘Genoeg nu! Mond dicht!’ Beteuterd kijkt de arrestant hem aan en 
bindt vervolgens in. Daarna is hij meewerkend en praat normaal, ook met 
de betreffende collega. 

De groepschef staat bekend als een zachtaardig man. Zijn optreden is dan 
ook voor de betreffende collega een grote, maar wel aangename verrassing. 
Zijn chef komt voor hem op. De groepschef neemt zijn verantwoordelijk-
heid verder op door onmiddellijk de geweldsrapportage op te maken. In de 
ploegbespreking wordt het voorval door hem ingebracht en bediscussieerd. 

Bij de heenzending van de man heeft de groepschef een goed gesprek met 
hem.

* Praktijkverhaal uit de bijdrage van Hidde de Blouw en Cees Sprenger
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Oog in oog, recht in hart
Werken en leren hoogstpersoonlijk eigen maken
 
Hidde de Blouw en Cees Sprenger 

Passie heeft meerdere betekenissen. Hartstochtelijk ergens op betrokken zijn, 
onstuimige drang van de ziel, maar ook een gemoedstoestand van lijden. Waar 
zijn politiemensen op betrokken? Wat beweegt hen, hoe brengen zij anderen 
in beweging? Waar worstelen zij mee? Het afgelopen halfjaar hebben wij meer 
dan honderd politiemensen uit verschillende korpsen gesproken in workshops, 
bijeenkomsten en interviews over het politiewerk. Allemaal dienders in de 
frontlijn, die dagelijks het primaire werk doen. Surveillanten, wijkagenten, 
rechercheurs, servicemedewerkers, ‘oude rotten’ en studenten. In hun onder-
linge gesprekken en discussies aan de hand van eigen praktijkervaring toetsten 
zij hun ervaringen en inzichten over effectiviteit, legitimiteit, professionaliteit 
en zingeving aan elkaar. 
 
In deze bijdrage willen wij eerst een terugkerend thema naar voren brengen. 
Direct vanuit de frontlijn van het vak met een aantal praktijkverhalen: hoe 
politie en burger met elkaar omgaan. De dynamiek hiervan vraagt van politie-
mensen zich het politievak op een hoogstpersoonlijke manier eigen te maken. 
Wij geven een schets van deze dynamiek. Dit werkt door in de manier waarop 
politiemensen leren, individueel en in de onderlinge samenwerking en omgang. 
Tot slot concluderen wij dat het stimuleren en faciliteren van collectief leren in 
het samenhangend stelsel van politieonderwijs én in korpsen aandacht vraagt 
als volgende punt op de horizon van een politie in ontwikkeling.  
 

Doe normaal
Wat vaak naar voren komt in de gesprekken, soms in de zijlijn van een verhaal, 
is hoe politie en burger met elkaar omgaan bij toezicht op en handhaving van 
recht, orde en veiligheid. In de directe interactie met de burger ligt een be-
langrijk momentum van de effectiviteit van politieoptreden. Het gezag wordt 
ervaren in het directe contact. Het krachtenspel tussen politie en burger is een 
hefboom om te beïnvloeden hoe burgers met elkaar omgaan in onze moderne, 
geïndividualiseerde en multiculturele samenleving. Het is een belangrijk 
ijkpunt voor (samen)leefbaarheid en maatschappelijke integriteit. Meerdere 
politiemensen geven aan dat zij zich bewust zijn van de betekenis van de 
grondtoon in het directe contact met de burger. “Ik doe normaal tegen jou, doe 
jij normaal tegen mij” is een veel gehanteerde oproep. Wát dan normaal is en 
hoe dit concreet neergezet wordt, is niet eenduidig en ook niet eenmalig aan te 
geven. 
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Zo komen we bij de kern van de dynamiek van politiewerk, waarin steeds 
opnieuw gedrag en onderlinge verhoudingen recht gezet worden. Dat je burgers 
mag staande houden om ze aan te spreken op hun gedrag is een bevoegd-
heid. Hoe en van waaruit je jezelf staande houdt tijdens het optreden, is een 
bekwaamheid die direct stoelt in het gezag dat je vanuit jezelf weet neer te zetten. 
Dienders blijken zich hiervan bewust. Sterker nog: het bezielt hun handelen. 
Weten waar je voor staat, weten wat je wilt, weten wat je doet. En dat is regelma-
tig een worsteling. 
 
Deze dynamiek beschouwen wij vanuit een aantal invalshoeken. Ten eerste de 
aard van de directe interactie tussen politie en burger, met name de werking van 
de discretionaire ruimte waarbinnen de beslissing tot handelen zich ontwikkelt. 
Achter het bekende ‘handelen naar bevind van zaken’ blijkt het handelen naar 
eigen inzicht zich schuil te houden. Ten tweede brengen wij naar voren waar 
dienders op uit zijn in hun optreden. Wij vatten dat samen in het begrip recht 
zetten van gedrag en verhoudingen. De waarden en normen van waaruit je iets 
wilt recht zetten verwijzen ook naar de manier waarop je dat doet in de directe 
interactie. Ten derde bespreken wij de relatie tussen private en publieke moraal 
en wat dit betekent voor de ontwikkeling van een in persoon verankerde profes-
sionele moraal als grondslag voor gezag en werking van politieoptreden. 
 

Discretionaire ruimte om (r)echt contact te maken
Eén van de kenmerken van politiewerk is dat het ‘ten uitvoer’ wordt gebracht 
in directe interactie met een ander. Een belangrijk deel van het ambachtelijke 
van het politievak is het aangaan van oog-in-oog contact. Er zit geen telefoon-
hoorn, computerscherm of papier tussen. Politiemensen vinden politiewerk 
vooral doe-werk. Hoe ziet dat doen er uit? Meestal uit iemand tegemoet treden, 
contact maken en praten. Na enige tijd wordt het contact weer beëindigd. 
Ergens onderweg zijn er piketpalen geslagen die het – actuele en mogelijk ook 
toekomstige – gedrag van betrokkenen hebben beïnvloed en mogelijk ook op-
vattingen en inzichten die gedrag voeden. Op een dieper niveau is ook gewerkt 
aan de relatie politie-burger, dat zal doorwerken bij volgende contacten. Al 
deze aspecten verdichten zich in het moment van de directe interactie. 
 
Het rapport Actieve Wederkerigheid (2005) stelt dat een essentieel onderdeel 
van zowel de effectiviteit als de legitimiteit van de politie gelegen is in het 
maken van echt contact. Dat ontstaat niet het eerste moment van het contact, 
maar juist in het vervolg en de afronding. Bejegenen gaat om echt contact 
maken. In het contact wil de burger ervaren dat hij/zij serieus genomen 
wordt. Zoals de burger ook in de rol van getuige, slachtoffer of dader serieus 
genomen moet worden (Boutellier, 2002). Serieus nemen betekent niet dat 
er per se gebeurt wat de burger wil. Wel dat hij/zij ervaart dat de diender zijn 
specifieke belangen, situatie en context goed heeft onderscheiden. Het maken 
van onderscheid, ofwel discretie, en dit inbrengen in het oog-in-oog contact is 
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hoe dienders hun discretionaire ruimte laten werken. Deze ruimte wordt verder 
‘opgespannen’ met een doelstelling. “Doe jij normaal” is de aanwijzing en de 
oproep aan de burger om zich maatschappelijk te willen (gaan) gedragen. Het 
is een toetsing van het specifieke gedrag aan een norm. Deze toetsing vormt de 
basis voor een beslissing tot een concrete handeling, bijvoorbeeld waarschu-
wen, een bekeuring geven, wegsturen, bemiddelen, aanhouden, een algemeen 
praatje maken, etc. Het is kijken – keuren – kiezen. 

U gaat te ver… doorlopen graag

Twee agenten zijn op voetsurveillance in de stad. Ze krijgen een melding 
om mee uit te zien naar een dader van een roofoverval, welke een half uur 
eerder een buurt verderop heeft plaatsgevonden. Het signalement luidt: 
Antilliaans uiterlijk, groen jack, witte sportschoenen. Na enige tijd zien ze 
iemand lopen die aan dit globale signalement lijkt te voldoen. Ze besluiten 
betrokkene staande te houden. Dit gaat zonder problemen, hoewel de 
Antilliaan zich wel hardop afvraagt waarom de politie ‘ons altijd verdenkt’. 
Betrokkene heeft zijn identiteitsbewijs niet bij zich. De agenten starten een 
praatje en noteren ondertussen de gegevens. Er komt een ouder echtpaar 
langs gelopen. Zowel de man als de vrouw beginnen langs de agenten heen 
tegen de Antilliaan allerlei discriminerende en racistische opmerkingen 
te maken. Eén van de agenten kijkt achterom en vraagt vriendelijk doch dui-
delijk: “Wilt u doorlopen. Wij zijn hier bezig met ons werk.” Het echtpaar 
blijft echter een beetje hangen en doormekkeren.  

Ze bevestigen ook hardop dat ze het goed vinden dat de politie die lui einde-
lijk eens aanpakt. De politieagent draait zich nu helemaal om, doet een paar 
stappen richting het echtpaar, buigt een beetje naar voren en zegt: “U gaat te 
ver! Zo gaan we niet met elkaar om hier. En nu doorlopen graag!” De agent 
wijst de richting aan, draait zich weer om en loopt terug naar de betrokkene. 
Het echtpaar mompelt verbouwereerd nog een paar opmerkingen over ‘dat 
de politie ook niets meer waard is tegenwoordig’ en loopt dan door. Het 
gesprek met de Antilliaan wordt afgerond, hij is geen mogelijke verdachte 
in de ogen van de agenten. Bij het uiteen gaan bedankt de Antilliaan de 
agenten ervoor dat zij voor hem op zijn gekomen. De agent geeft later aan 
dat hij echt boos en verontwaardigd raakte door het gedrag van het echtpaar 
richting de Antilliaan.

 
In dit praktijkverhaal wordt duidelijk hoe en van waaruit de politie discreet – 
met onderscheid – en concreet handelt op één van de complexe snijvlakken 
van onze diverse samenleving.  
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Vanuit een combinatie van emotie en eigen moraal krijgt het optreden van de 
agent gezag. Overigens: bij een enquête over tevredenheid van het politiecon-
tact zullen de staande gehouden Antilliaan en het echtpaar vermoedelijk geheel 
verschillende scores invullen. 

Voldoende vrijheid(sgraden) om te beslissen en te handelen op grond van eigen 
inzicht en eigen mogelijkheden lijken essentiële bouwstenen van politiewerk. 
Niet alleen om het optreden gezag en kracht bij te zetten, maar ook om dit 
optreden voor zichzelf en anderen te kunnen verantwoorden. Vaak komt in 
de gesprekken naar voren dat men niet alleen de ander recht in de ogen wil 
kunnen kijken, maar ook zichzelf. Klopt het, voelt het goed, is het recht? Deze 
vragen zoeken steeds opnieuw een antwoord in elk contact. Op de horizontale 
lijn in de relatie met de ander en tegelijkertijd ook op de verticale lijn binnenin 
zichzelf. Is horizontaal gezien de verhouding met de ander voldoende waterpas 
om elkaar recht in de ogen te kunnen kijken? Is verticaal gezien de verhouding 
tussen mijn handelen en mijn waarden en normen niet teveel uit het lood; 
hoe richt zich mijn morele kompas (Denkers, 2001). Hoe ruim trek ik mijn 
cirkel van betrokkenheid, hoe groot is die van mijn invloed (Covey, 1999) 
Het is voortdurend balanceren. Als zinnebeeld zien we hierbij een wip-wap 
met aan elke kant een tuimelpoppetje, dat zich steeds weer opricht tegen druk 
en zwaartekracht in. Hoe sterk en beweeglijk zijn de onderlinge en innerlijke 
krachten. Hoe houden beiden zichzelf en hun contact recht. Ook al is men voor 
de burger een politieambtenaar in uniform, politiemensen vullen dit hoogstper-
soonlijk in en zetten dit om in concreet handelen in elke specifieke situatie. Het 
is de aanwezigheid van de diender als persoon die het contact echt maakt. 

Recht zetten, op een rechte manier
Contact maken in politiewerk is meer dan een soort voorwaardelijke pro-
cesstap, waarbij verworven sociale en communicatieve competenties worden 
toegepast. Het is geen contact om het contact. Het is waarden en normen van 
samenleven verbinden aan gedragsbeïnvloeding. Politiemensen geven in 
allerlei bewoordingen en voorbeelden aan dat ze erop uit zijn om gedrag, de 
(mogelijke) consequenties daarvan en onderlinge verhoudingen (weer) recht 
te zetten. Dit klinkt wellicht alsof er heel star, rigide en volgens regel-is-regel 
wordt opgetreden. Gegeven de hiervoor beschreven dynamiek van het echt 
contact maken, is het juist een zeer beweeglijk (en bewogen) krachtenspel.  
 
Recht bedoelen we in dit verband ruimer dan het vanuit een juridisch oogpunt 
optreden, bevoegdheden toepassen, etc. Dat zijn middelen en methoden die 
dienders zien in het perspectief van ‘recht doen aan persoon en situatie’, 

‘misverstanden recht zetten’, ‘op het rechte spoor zetten’ tot en met ‘iemand 
helpen weer rechtop in eigen kracht te staan’. Handhaven van recht, orde en 
veiligheid is het steeds opnieuw herstellen van gedrag dat ‘uit het lood’ is 
geraakt en verhoudingen en situaties die ‘scheef’ zijn getrokken. Politiewerk 
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is stelwerk. Het wordt vaak dweilen met de kraan open genoemd. Het is ook 
te zien als elke dag afwassen, een uitdrukking begin negentiger jaren in het 
Rotterdamse werd gelanceerd (zie ook de bijdrage van Nap in deze bundel 
over het onderscheid tussen werk en arbeid).

De manier waarop er gedrag en verhoudingen recht gezet wordt, is zelf ook 
onderhevig aan dezelfde principes. Want de politie is wellicht niet direct een 
partij in een recht te zetten kwestie tussen burgers, maar de interventie op 
zichzelf is een kwestie tussen diender en burger. Dat betekent dat de interven-
tie zelf ook beweegt op de horizontale contactlijn tussen diender en burger en 
op de verticale waarden- en normenlijn. De waarden en normen van waaruit 
je iets wilt recht zetten zijn zelfverwijzend naar de manier waarop je dat doet. 
Aldus is niet alleen de oorspronkelijke overtreding onderwerp van gedrags-
beïnvloeding, maar ook de manier waarop de burger zich tijdens het contact 
verhoudt en verstaat met de optredende diender. Dat geldt natuurlijk ook vice 
versa. Een belangrijk deel van de klachten over politieoptreden gaan immers 
niet over de aanleiding, maar over manier van optreden. 

Zoals gezegd is de kern van het bejegeningvraagstuk niet alleen hoe je iemand 
initieel tegemoet treedt, maar vooral hoe je tijdens het verloop van het gehele 
contact tot en met de afronding daarvan voortdurend bepaalde omgangswaar-
den inzet, zoals respect tonen, luisteren, maar ook grenzen aangeven. In de 
onderlinge discussies tussen dienders komt het bekende ‘niet straffen voor 
gedrag tijdens het verbaliseringgesprek’ – volgens de onderwezen methode 
Van der Steen – regelmatig naar voren. Het is bepaald niet zeldzaam dat een 
diender de bejegening door de burger richting politie meeneemt in zijn vrije 
beslissing om alsnog tot verbalisering over te gaan of een tweede overtreding 
ook te verbaliseren tot en met het gedrag zelf als een overtreding te bestem-
pelen. Aanhouden voor belediging en overbrengen naar het bureau is wat dat 
betreft wel zo’n beetje het archetype. In de politiepraktijk is dit regelmatig aan 
de orde (zie ook Van Stokkom, 2005). Het achterliggende thema is het recht 
zetten en (her)stellen van het gezag van de politie als grondslag voor haar 
effectiviteit en legitimiteit.
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Tussen houdgreep en handdruk

Een groepschef krijgt op een avond drie keer door hetzelfde koppel een 
arrestant voor belediging voorgeleid. De aanhoudingen gingen gepaard met 
het nodige geworstel en gestoei. Het zijn ‘dunne’ zaken en na kort verhoor 
worden de arrestanten steeds weer heen gezonden. 

In het gesprek tussen groepschef en koppel komt naar voren dat de twee het 
nu wel zat zijn om bepaalde opmerkingen van bepaalde figuren te moeten 

‘slikken’. Het gesprek leidt ertoe dat er wordt afgesproken om bij volgende 
gelegenheden een wat diepergaand gesprek met de arrestanten te voeren dan 
alleen het ‘afhoren’. 

Zo gebeurt het dat een aantal diensten later de dienders inderdaad aanhou-
dingen voor belediging verrichten, maar ook investeren in een diepergaand 
gesprek. Na afloop van die gesprekken blijken verdachte en politieman 
steevast met een handdruk uiteen te gaan, waarbij de verdachte heeft 
aangegeven meer begrip te hebben voor de politie. Later blijkt het ook op 
straat tot ander contact te leiden met betrokkenen.

Belediging, niet respectvol met elkaar omgaan, elkaar kwetsen en storen, etc. 
het zijn gedragingen in de omgang die in een (over)gevoelige en kwetsbare 
samenleving een belangrijke impact hebben op leefbaarheid en veiligheid. Het 
praktijkverhaal hierboven is een mooi voorbeeld van een professionele manier 
van recht zetten van onmaatschappelijk gedrag op een rechte manier, waarbij 
de dienders zelf ‘at stake’ zijn. Overigens ook een mooi staaltje van leider-
schap en aansturing, leidend tot incorporatie in de zelfsturing van de dienders 
met behoud van hun discretionaire ruimte. Eenzelfde effect wat je als diender 
hoopt te bereiken in je optreden naar burgers. Zo binnen aangesproken, zo 
buiten aansprekend.

Professionele moraal eigen maken
De manier van aangaan van de interactie is op zichzelf een interventie. Het 
verwijst naar hoe we in onze samenleving met elkaar om kunnen gaan. Met 
respect voor verschillen, met recht doen aan het individuele en tegelijkertijd 
met respect voor en rechtdoend aan de algemene publieke omgang met elkaar 
die leefbaarheid en veiligheid bevordert. De wisselwerking tussen private en 
publieke moraal is het krachtenveld waarin de diender hoogstpersoonlijk ope-
reert. De balans tussen private en publieke moraal lijkt zelf wat ‘uit het lood’ te 
zijn geraakt. Van den Brink (2006) schetst dit als volgt. Burgers kunnen goed 
voor hun belangen opkomen, geïrriteerd wanneer men zich niet bediend voelt 
en storen zich snel aan gedrag van anderen. Vanuit een sterk gevoel van eigen-
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waarde stelt men zich niet meer onderdanig op en geeft snel en onverbloemd 
uiting aan wat men van de ander vindt. Men neemt daarbij, vanuit het eigen 
ego als centrum, veel ruimte in – soms ook letterlijk. Kunneman noemt dit het 

‘dikke ik’ (zie bijdrage Nap in deze bundel). Burgers kennen wel een moraal 
hoe met elkaar om te gaan, maar die is sterk op het private domein geconcen-
treerd. De private moraal wordt – soms onder verwijzing naar het recht op 
vrije meningsuiting – ook in de publieke ruimte kracht bijgezet. Gelijkwaardig 
omgaan met elkaar en rekening houden met een ander zijn minder ontwikkeld. 
Tegelijkertijd is men niet gewend om met conflicten en tegenstellingen om 
te gaan. En die ontstaan als veel mensen in de publieke ruimte elkaar tegen 
komen en elkaar belemmeren in het op private wijze innemen van die ruimte. 

Aangesproken worden op het eigen, private gedrag in de publieke ruimte, 
wordt als aantasting van de persoonlijke vrijheid van handelen ervaren. 
Wanneer de politie een burger aanspreekt wordt dit snel met een grote mond 
beantwoord. De politie verwijst naar een publieke moraal over hoe zich 
normaal te gedragen en normaal met elkaar om te gaan, terwijl de burger 
reageert vanuit het private domein en verstoring daarvan. Het normenstelsel 
waarop de politie haar optreden baseert is niet hetzelfde als die van, ook 
nog onderling verschillende burgers. Het verschil is dat algemene, publieke 
normen juist vragen om privé-overstijgend gedrag, vanuit waarden als 
wederkerig respect en rekening houden met een ander. Deze blinde vlek in 
vele individuele, private normenstelsels maakt dat het door politie (en andere 
burgers) aangesproken worden op publieke normen, leidt tot misverstand, 
onbegrip en agressie. Morele omgangsprincipes als ‘behandel een ander zoals 
je zelf behandeld wilt worden’ en oproepen als ‘doe jij normaal, dan doe ik ook 
normaal’ leiden niet vanzelfsprekend tot gedrag dat getuigt van afstemming op 
anderen. Veel dienders geven aan dat ze hier mee werken en dit inzetten in hun 
contact en omgang met de burger. Gelukkig blijkt het toch nog bij vele burgers 
van invloed te zijn en te resoneren in hun private moraal. Wanneer echter een 
burger in het directe contact met de diender dit niet lijkt te vatten, wordt de 
afstand te groot en wordt het moeilijk om het doel van het politieoptreden – 
veranderd gedrag – te bereiken. Dan is de vraag waar de diender op terug kan 
vallen.

De norm stellen en gedrag begrenzen door zelf even over een grens te 
gaan? In het praktijkverhaal ‘Het geluid van één de vlakke hand’, afgedrukt 
voorafgaand aan dit hoofdstuk (zie pagina 49) , gaat het niet alleen om het 
geweldsmonopolie van de politie en of het toegepaste geweld voldeed aan 
subsidiariteit en proportionaliteit. Het gaat om echt contact maken om waarden 
en normen van maatschappelijke omgang te verbinden met het actuele gedrag 
van betrokkene. Een verbinding die mogelijk met enige duurzaamheid in de 
private moraal van betrokkene is ‘aangekomen’. De groepschef in dit praktijk-
verhaal getuigt van een stevige professionele moraal, waarin de eigen private 
moraal en de publieke moraal zijn verbonden. Hij is én hoogstpersoonlijk 
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verontwaardigd én neemt zijn verantwoordelijkheid voor de klap én blijft 
contact maken op het punt van hoe met elkaar om te gaan.

Het is voor een diender onvoldoende om alleen op de eigen private moraal 
op een burger af te stappen en hem aan te spreken. Dan zou een diender een 
burger in uniform zijn, waarvan een andere burger zich net zoveel aantrekt 
als van wie dan ook. Maar omdat echt contact maken vraagt om persoonlijke 
aanwezigheid, doet de private moraal van de diender er wel degelijk toe. De 
uitdaging voor dienders is om de hoogstpersoonlijke, private moraal te verdie-
pen tot een professionele moraal. Een professionele moraal waarin publieke 
moraal met de eigen private moraal is verbonden. Waarin de principes van het 
echt contact maken en naar eigen inzicht verantwoord tot handelen komen, als 
waarden zijn geïntegreerd. Vanuit deze moraal vormt zich met argumenten en 
redeneringen een verhaal. De argumentatie wordt ontleend aan een produc-
tieve balans tussen vier logica’s, die onderling soms op gespannen voet kunnen 
staan. Het gaat enerzijds om een balans tussen ‘instrumentele’ logica en de 

‘culturele’ logica, anderzijds om een balans tussen de ‘institutionele’ logica en 
de ‘situationele’ logica (Tops, 2007). Dit werken we hier nu echter niet verder 
uit.

De verbinding tussen eigen private moraal en publieke moraal, argumentatie 
en redenering moeten voor de diender helder zijn. Hij/zij heeft dit nodig om 
in het contact met de burger met een eigen verhaal te kunnen komen, om zich 
professioneel te kunnen verantwoorden waarom hij/zij een bepaalde beslissing 
heeft genomen, om goed met collega’s te kunnen samenwerken.
Dit heeft overigens ook consequenties voor het privé-leven van dienders, want 
de dynamiek van het (r)echt omgaan met elkaar, is op alle vlakken zelfverwij-
zend. Wat kan ik me privé wel en niet veroorloven, met wie kan ik me wel of 
niet associëren, waar heb ik een voorbeeldfunctie, etc. Onzes inziens zijn hier 
geen standaardantwoorden op te geven. Ook hier geldt dat een professional 
zijn/haar in vrijheid genomen keuzes voor zichzelf helder moet hebben, deze 
kan uitleggen en zich over zijn/haar handelen kan en wil verantwoorden. 
Daarmee komt de essentie van politiewerk heel dicht bij de persoon van de 
diender zelf. Sterker nog: het heeft zijn anker in de persoon van de diender. 

Het leren ook eigen maken, maar niet alleen
Politiewerk leren doe je door het je eigen te maken. Dat is geen eenmalige 
bezigheid ergens aan het begin van je loopbaan. Leren doe je je leven lang. Het 
is ook niet alleen een kwestie van opleidingen volgen. Werken is leren en leren 
is werken. Steeds opnieuw wordt deze dualiteit op eigen wijze ‘geconstrueerd’. 
Onderdeel van het eigen maken is de ‘discretionaire ruimte’ die je gebruikt, 
én creëert, om je eigen leer- en ontwikkelweg in te richten met inzet van wat 
het stelsel van politieopleidingen, de politieorganisatie én –cultuur te bieden 
heeft. Het leren zelf moet ook eigen gemaakt worden (zie ook de bijdrage van 
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Mertens in deze bundel). Maar dat doe je niet alleen. De collegiale samenwer-
king en onderlinge omgang is één van de pijlers in het werk. In het perspectief 
van het voorgaande is echt contact maken met een ander, namelijk de collega, 
een belangrijke impuls voor een maatschappelijk integere en geïntegreerde 
politie in ontwikkeling. Zoals we binnen met elkaar omgaan en werken (en 
leren), zo gaat dat buiten ook. 

Recent onderzoek (Beerepoot et al, 2007) concludeert dat bij de politie vooral 
sprake is van individueel informeel leren. Dat leren vindt plaats in sociale 
interactie, maar met vooral individuele uitkomsten. In termen van de leercirkel 
van Kolb is reflectie een zwakke schakel, met name op het keuren en kiezen. 
Men is weinig bewust van de eigen rol bij het leren van collega’s. Collectieve 
vormen van leren komen nauwelijks voor. Politiemensen leren al doende door 
eigen ervaring en door de kunst af te kijken bij directe collega’s. Naar we 
hebben waargenomen betekent dat voor velen overigens niet dat men klakke-
loos nadoet en napraat wat een andere collega zegt en doet. Men blijft kritisch 
toetsen of het iets is wat men zichzelf wil en kan eigen te maken. 
Het elkaar aanspreken is binnen de politiecultuur minstens zo spannend als het 
aanspreken van burgers op hun gedrag. De vrije beslissingsruimte en hande-
lingsruimte laat men ook onderling liefst zo groot mogelijk. Ook hier zien we 
dezelfde dynamiek als in de interactie met de burger: hoe houd je de hori-
zontale relatie met je collega waterpas en de verbinding met je eigen moraal 
en mogelijkheden ‘in het lood’. Zie het beeld van de tuimelpoppetjes op een 
wip-wap. Aanspreken begint met uitspreken, bespreken en afspreken. Leren 
zichzelf uit te spreken is een oefening in zelfbewustzijn en eigenwaarde(n). 
Dan maak je expliciet waar je voor staat. Dit met elkaar te bespreken leert 
je om schommelingen, druk en tegendruk te ervaren en te ontdekken hoe je 
daarin op je eigen wijze beweegt en bewogen wordt. Dan weet je hoe je je 
staande houdt. Leren afspraken te maken over een professionele moraal, cre-
ëert een wederkerigheid waardoor je elkaar kunt aanspreken én kunt steunen. 
Dan weet je dat je er wel persoonlijk, maar niet alleen voor staat.

Jezelf kunnen uitspreken en een ander durven aanspreken vraagt om zelfbe-
wustzijn en zelfreflectie. Zelfreflectie is naar jezelf van buiten naar binnen 
kijken. Het is de opstap naar de positie om vanuit een ander naar jezelf te 
kijken. De crux daarvan is vooral dat je je verplaatst in de ander. Zijn be-
hoeften, zijn manier van kijken, zijn context. Vanuit de positie naar de ander 
kunnen kijken, in empathie, is een belangrijke voorwaarde om echt contact te 
kunnen maken, of het nu gaat om een burger of een collega. Het is overigens 
ook een belangrijke stap in de sociaal-morele ontwikkeling van mensen en een 
voorwaarde voor maatschappelijk gedrag.

Professionalisering kan worden opgevat als een leven lang leren en ontwikke-
len van vakvolwassenheid, zowel op individueel niveau als vakvolwassenheid 
van de organisatie als geheel (Broer et al, 2005). Om te kunnen opereren rust 



60

de diender zichzelf toe met zowel een begripsrepertoire als een normatief-
logisch repertoire als een beslissingsrepertoire. Maar niet de diender alleen 
en niet alleen de diender. Ook de organisatie als collectief ontwikkelt deze 
repertoires om met gezag te kunnen opereren op alle niveaus.

Het stimuleren en faciliteren van collectief leren is daarom een gewenste inzet 
voor zowel het stelsel van politieopleidingen als voor de korpsen. De volgende 
stap is wederkerig reflecteren en spiegelen. We weten wat er gebeurt als twee 
spiegels recht tegenover elkaar worden geplaatst. Hierbij enkele concrete 
aangrijpingspunten. De (de)briefingsmomenten op de werkplek, waarbij naast 
het sturen op informatie (IGP) ook gestuurd wordt op contact maken met 
elkaar om de eigen verhalen aan elkaar te scherpen. De begeleidingsrelatie 
tussen student en praktijkcoach, waarin de student expliciet de praktijkcoach 
uitnodigt te reflecteren en dit spiegelt vanuit de eigen reflectie. Vastlegging 
hiervan genereert ongetwijfeld vele praktijkanalyses, die kunnen dienen als 
materiaal voor de doorontwikkeling van kernopgaven, leeropdrachten en 
beroepsprofielen. Leiderschapsontwikkeling gericht op het aanspreken en 
bekrachtigen van de zelfsturing van professionals, juist in een tijd van sterk 
bedrijfsmatig en institutioneel denken. 

In breed perspectief gezien is collectief leren het volgende punt op de horizon 
als het gaat om professionalisering van het vak en de politieorganisatie in 
ontwikkeling. Voorbij de horizon ligt de gedachte dat collectieve leerprocessen 
bijdragen aan leefbaarheid en maatschappelijke integriteit in onze samenleving.

Door Politieacademie en korpsen is rondom het samenhangend stelsel van 
politieonderwijs – gebaseerd op authentieke beroepssituaties, duaal, compe-
tentiegericht, met toenemende zelfverantwoordelijkheid – een uitstekende 
leerwerkomgeving ingericht, waar actie en reflectie elkaar recht in de ogen 
kunnen kijken.
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Een echte patser

Een 13-jarig jongetje heeft een roofoveral gepleegd; hij heeft een jas en 
paar andere spullen gestolen. We nemen hem mee in onze politiebus. Hij zit 
achter het glas in een afgesloten ruimte en toch probeert hij ons duidelijk 
te maken dat hij de koning van de straat is en we hem niets kunnen maken. 
Hij is een echte patser. Een hard jongetje. We hadden twee andere jongens 
gesproken en die waren onwijs bang voor hem. Uit de verhoren bleek 
ook dat iedereen die hem kende echt bang voor hem was. Eenmaal in de 
verhoorkamer spreek ik hem aan over wat hij had gedaan, maar hij heeft 
meteen een ‘grote bek’ tegen mij. Ik zit er verbaal meteen bovenop, ben 
heel streng en geef hem absoluut geen ruimte. Ik ga natuurlijk niet toestaan 
dat hij een grote mond tegen mij heeft, want dan probeert hij het verhoor te 
leiden. Ik maak hem heel duidelijk dat hij nu echt zijn mond moet houden. 
Je hebt dan op dat moment even geen prettige relatie met zo’n jongen. In 
zijn geval moet hij een nacht in zijn cel blijven slapen. 

De volgende ochtend moet ik wat aan hem vragen dus ik doe de deur van 
zijn cel open en ik zie daar een klein jochie, half gebogen zittend op zijn 
bed, keihard aan het huilen. Ik ga meteen naar hem toe en vraag hem wat er 
aan de hand is. De koning van de straat waar iedereen bang voor was, doet 
zijn mond open, veegt zijn tranen van zijn wang af en zegt met gebroken 
stem dat hij zijn moeder heel erg mist.

Ik zeg tegen hem dat het ‘balen is’ en er is op dat moment ineens een sfeer 
waarin je een open gesprek met hem kunt hebben. Op zo’n moment denk 
ik bij mezelf: dit maakt mijn werk echt waardevol. Ik heb op dezelfde dag 
een goed gesprek met zijn ouders. In mijn ogen is het criminaliteit die 
voortkomt uit ernstig uit de hand gelopen pubergedrag, maar je vraagt je 
ook meteen af wat de thuissituatie is. Want dit soort dingen, het stelen van 
jassen en andere spullen, doe je niet zomaar. Zijn ouders vragen mij wat te 
doen. Die mensen echt te woord staan en met ze mee denken en meevoelen, 
dat vinden ze heel prettig.

Uiteindelijk vind ik het werk nog vele malen leuker dan ik ooit van te voren 
had gedacht.
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Goed politiewerk
Leren ontwikkelen vanuit de praktijk

Jan Nap

’In den beginne is de relatie’ (Martin Buber)

Goed politiewerk: kun je dat leren? 
In deze bijdrage zoek ik een antwoord op de vraag of en hoe ‘goed politiewerk’ 
te leren is. Het gaat daarbij niet om abstracte filosofieën, maar om het concrete 
handelen. Dat moet ook: elk leren dat niet het handelen raakt, is zinloos; ijdel 
als het najagen van wind. 
 
Ik begin met een verkenning van de vraag wat ‘goed politiewerk’ is. Ik ga 
ervan uit dat in het professionele handelen van politiemensen effectiviteit en 
efficiency niet de enige betekenisvolle begrippen zijn. In het handelen zijn 
ook morele vragen aan de orde, of zoals Frans Denkers zei: het gaat ook om 
het moreel kompas. Welke waarden worden in het handelen tot uitdrukking 
gebracht? Het handelen van politiemensen beschouw ik als een veelheid van 
morele micropraktijken. Ik licht dat in diezelfde paragraaf nader toe. Ik betoog 
daar ook dat politiewerk niet benaderd zou moeten worden vanuit het idee van 
resultaatgerichtheid maar als eindeloos repeterend ‘huishoudelijk werk’. Ik 
maak daarbij gebruik van Hannah Arendts onderscheid tussen ‘werk en arbeid’. 
 
Daarna bespreek ik de vraag of en hoe je dat goede politiewerk zou kunnen 
leren. De kern van mijn benadering zal zijn dat het leren en werken nog veel 
nadrukkelijker vervlochten moeten worden. Het leren zal vooral een leren van 
en in de praktijk moeten zijn. De praktijk is daarbij niet als oefenterrein dienst-
baar aan het realiseren van onderwijsdoelen, maar andersom. Het leren zal in 
functie staan van een zinvolle ontwikkeling van de politiepraktijk. De opgave 
is dat zowel uitvoerende als leidinggevende politiemensen zich ontwikkelen 
tot reflectieve en normatieve professionals: waakzaam, dienstbaar en wijs. 
 
Tot slot ga ik in op de rol van de Politieacademie. Wat kan de bijdrage zijn van 
de Politieacademie aan het leren van politiemensen. Met andere woorden: wat 
is de mogelijke bijdrage van de Politieacademie aan goed politiewerk? 

Op zoek naar goed politiewerk: van waar vertrek ik? 
Politiewerk is geen doel op zichzelf. Goed politiewerk is dienstbaar aan het 
samenleven. Tegen deze stelling zal weinig bezwaar zijn. Maar met deze open 
deur zijn we er niet. Er is immers geen algemeen aanvaard ‘intelligent design’ 
van het samenleven. Het goede samenleven – als daar al over gesproken mag 
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worden – is ‘work in progress’, de uitkomst is ongewis, de toekomst principieel 
open. Utopisch denken over een ideale samenlevingsvorm is, zo blijkt uit de 
geschiedenis niet erg zinvol en zelfs uiterst riskant. Uiteindelijk is elk utopisch 
denken totalitair. Niet de eenheid, maar de veelheid moet bewaakt worden. 
Elders heb ik in dit licht gesproken over de wenselijkheid van een ‘ontwikke-
lingsgerichte politie’, waarbij de politie-inzet dienstbaar is aan de ontwikkeling 
van een veelvormige en vitale gemeenschap. Drie interventiestrategieën heb 
ik daarbij benoemd: (1) begrenzen van ‘dikke-ik-gedrag’; wie te veel ruimte 
inneemt en de ander verdringt, moet – desnoods met geweld – teruggedrongen 
worden, (2) beschermen van wie in de verdrukking komt, veiligheid bieden aan 
hen die dat behoeven en (3) bekrachtigen van gedrag dat het goede samenleven, 
d.w.z. het geweldloos samenleven met verschillen bevordert. 
 
Het motto ‘waakzaam en dienstbaar’ moet mijns inziens geplaatst worden in 
het perspectief van de ontwikkeling van een onbepaalde, veelvormige, vitale 
samenleving. 
 
Met deze korte inleiding heb ik mijn positie geschetst, zodat de lezer weet uit 
welke hoek de wind waait. 

Wat is goed politiewerk: een eerste verkenning 
Voordat we in de volgende paragraaf de praktijk opzoeken, maak ik in een 
eerste beschouwing nog wat omtrekkende bewegingen. Ik probeer daarmee 
iets meer betekenis te geven aan de zoektocht naar ‘goed politiewerk’. 

Verdwaald?
’Als je niet weet waar je naartoe wilt, maakt het niet uit welke weg je neemt’. 
Wie kent niet de klassieker uit Alice in Wonderland. Alice staat op een 
kruispunt en vraagt aan de Cheshire Cat welke weg ze moet kiezen. ‘Waar 
wil je naar toe’ vraagt de Kat. Alice zegt dat haar dat eigenlijk niet zoveel kan 
schelen. En dan volgt het beroemde bovenstaande antwoord. 
 
In de managementliteratuur wordt dit voorbeeld veel aangehaald. Als je geen 
helder doel voor ogen hebt, maakt het niet uit wat je doet. Dat klinkt logisch. 
Hoe moet je oordelen over de zin van je inspanning als je niet weet waarop 
die uiteindelijk gericht is? Wat kun je zeggen over een efficiënt en effectief 
gebruik van middelen als je niet weet waar de inzet van die middelen toe moet 
leiden; als doel en middel niet in een zinvol verband kunnen worden gebracht? 
 
Toch lijkt dat de situatie in het geval van politiewerk. We praten en denken 
weliswaar graag in doel-middelen-schema’s, maar de zin van het werk kan 
uiteindelijk niet ontleend worden aan een vastgestelde eindsituatie. Natuurlijk, 
wij kunnen doelen bepalen en ons richten op de realisatie daarvan, maar helpt 
dat echt? 
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Het is niet voor niets dat zingeving nu zo’n relevant thema is geworden. Dat 
komt niet doordat we geen doelen hebben die ons handelen richting kunnen 
geven en waarop gestuurd en afgerekend kan worden. Integendeel, de vraag 
naar zin is juist voortgekomen uit de ontmaskering van de gekozen doelen als 
zinloze richtingwijzers. Het doel is het probleem. Het gesprek gaat voorzichtig 
weer over de betekenis van ons handelen. Politieleiderschap: ‘Does it make 
sense?’ 
 
Het probleem is complex. We erkennen dat de politie een zinvolle bijdrage 
moet leveren aan de kwaliteit van het samenleven en in het bijzonder aan 
veiligheid, maar we hebben, zoals gezegd, geen algemeen aanvaard beeld van 
wat de term ‘kwaliteit van het samenleven’ betekent. Sterker nog, we proberen 
wel doelgericht te handelen, maar we weten niet en we kúnnen ook niet weten 
wat de uiteindelijke effecten van het politie handelen zijn. Hannah Arendt for-
muleert dat voor al het menselijk handelen heel pregnant: “We weten niet wat 
we doen”. Het web van interacties is onoverzienbaar, de doorwerking letterlijk 
ongekend. Hoe krijgen we, bijvoorbeeld, het vraagstuk van de criminaliteit in 
de vingers? Hoe lossen we overlastproblematiek duurzaam op? Wanneer slaat 
veiligheidsbeleid om in zijn tegendeel? Wat is een zinvol beschavingsoffen-
sief? Hoe werkt een stevige interventie in jeugdgroepen uiteindelijk door?  
 
Wat staat ons te wachten: als dit …, dan wat? 
We hebben eigenlijk geen idee. We erkennen het wellicht niet graag, maar in 
feite leven we op de tast. Safranski formuleert in relatie tot de door globalise-
ring en samenhangende technologische ontwikkeling explosief toenemende 
complexiteit dat ‘de opdracht is intelligent te handelen in een wereld die niet te 
bevatten is’. Kan dat? Is dat uit te houden als je niet je ogen wilt sluiten? 

Een andere route, klein beginnen
Er is een Joods mystiek verhaal dat raakt aan dit vraagstuk, maar het kiest een 
heel andere ingang. Het gaat over de mogelijkheden en de verantwoordelijkhe-
den van de mens. Het heet ‘Het breken der vaten’. Ik geef het kort weer. 

God was bezig met de schepping van een volmaakt kunstwerk (het vol-
maakte bewustzijn) en goot daarbij goud in een mal (een vat). De mal 
brak en het goud verspreidde zich in steeds kleinere deeltjes over de 
gehele schepping. De gouddeeltjes (de vonken van bewustzijn) raakten 
onder het stof, waardoor hun glans verdween. Het verhaal vervolgt 
dan met te zeggen dat met elke goede daad de mens het goud weer 
zichtbaar maakt; door een goede daad rakelt de mens de goddelijke 
vonk weer op en draagt zo bij aan de heelwording van de schepping. 
De mens heeft hierin keuzevrijheid. Het behoort tot zijn mogelijkheden 
bij te dragen aan de vervolmaking van de schepping 
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In dit verhaal wordt niet stilgestaan bij wat goed is. Iedere Jood, ieder mens, 
met enige bijbelkennis, weet waarschijnlijk wel dat het gaat om zaken als: 
naakten kleden, zieken bezoeken, recht doen aan de vreemdeling, wezen 
en weduwen. Daar is niets visionairs aan. De vooronderstelling is dat wij in 
concrete handelingssituaties, intuïtief weten wat goed is. Het doet denken aan 
het verhaal dat Frans Denkers graag aanhaalde als hij sprak over het ‘moreel 
kompas’: het verhaal van de barmhartige Samaritaan; ‘zien, bewogen worden, 
in beweging komen’. 

Huub Oosterhuis sprak op een SPL-bijeenkomst over de opdracht: recht te 
doen aan hen die geen verweer hebben. Je weet, zo meende hij, wanneer dat 
aan de orde is en wat je in voorkomende gevallen te doen staat. Diezelfde 
gedachte komt in seculiere vorm ook terug bij anderen. In het boekje ‘wat 
liefde weet’, maakt bijvoorbeeld Martha Nussbaum duidelijk dat er veel 
morele kennis schuilt in het gevoel, je ‘weet’ wat deugt, nog voor je verstand 
er woorden voor heeft; en natuurlijk kan er hier gedacht worden aan de in 
politiekringen bekende Arnold Cornelis (de logica van het gevoel). De ethiek 
vindt zijn oorsprong niet in de rede, maar de rede die het gevoel op zijn 
intenties bevraagt, kan de ethiek wel verlichten, verhelderen. 
 
Kortom, we hebben dan misschien geen theorie van alles, maar in het concrete 
handelen ‘weten’ we eigenlijk wel wat goed is. 

Is dit een antwoord op de vraag naar ‘goed politiewerk’: hoezo verdwaald? Je 
weet wat goed is, doe dat! Of is dat toch te simpel? 

 
Waar draait het om bij politiewerk? 
Bezieling en essentie van politiewerk, de tijdloze taak
In de loop van 2005 heeft een groep politieleiders in het kader van een SPL-
programma een zoektocht ondernomen naar de essenties van politiewerk. De 
leidende vraag was: wat bezielt politiemensen? 

Die vraag kwam voort uit onbehagen over actuele ontwikkelingen. Kernpunt 
daarbij was de ervaren systeemdwang. De zogeheten rationalisering van de 
bedrijfsvoering werd gewaardeerd als noodzakelijke professionalisering van 
de sturing van de politieorganisatie en het politiewerk, maar leidde tegelijker-
tijd tot het gevoel dat de kern van het politiewerk zo langzamerhand ernstig 
onder druk kwam. Dat werd niet alleen gezien als een motivatieprobleem, 
maar ook als een vraagstuk van effectiviteit en legitimiteit. De ontwikkeling en 
uitvoering van dat programma kan begrepen worden als een uitdrukking van 
een breder heersende verlegenheid bij politieleiders. Zijn we als politie nog 
wel met de goede dingen bezig; met de essentie van het politievak? 
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De groep heeft geprobeerd door middel van de narratieve methode het verhaal 
van de politie op het spoor te komen om vandaar uit de essentie te laten 
oplichten. Het resultaat van die zoektocht was wellicht niet spectaculair, maar 
wel de moeite waard. De groep werd zich bewust van wat zij ‘de tijdloze taak 
van de politie’ zijn gaan noemen. 
 
Die tijdloze taak, werd als volgt geformuleerd: ‘Als je het hart van het politie-
werk opzoekt, zie je dat politiemensen zich door de jaren heen hebben ingezet 
voor mensen die hulp nodig hadden of die onrecht was aangedaan en dat zij 
orde hebben gebracht waar wanorde het samenleven bedreigde; doortastend en 
als het erom spande, met voorbijgaan aan hun eigen belang’. 
Verder wordt gesteld dat ‘het belang van maatschappelijke integratie, van 
verbinding, ook met de ‘tegenstanders’ diep is geworteld; evenals het besef 
dat geweldgebruik zo veel mogelijk moet worden beperkt. Rechtvaardigheid, 
hulpvaardigheid, daadkracht, dapperheid en mededogen zijn voor politiemen-
sen leidende waarden’. De kern van het vak werd gevonden in de concrete 
ontmoeting met burgers. Daarin wordt de legitimiteit gecreëerd of verspeeld. 
Burgers hebben er behoefte aan te ervaren dat zij leven in een ‘Just World’ 
(Lerner). Volgens de genoemde groep is de essentie van het politiewerk erin 
gelegen dat door het politieoptreden voor betrokken burgers het vertrouwen in 
een just world is toegenomen en dat de politie ervaren wordt als een betrouw-
bare ‘voorvechter’ van zo’n just world (‘Wat bezielt politiemensen’, 2006). 
 
Duidelijk is dat het in de beschouwing van de groep, die zich getooid heeft met 
de naam Ithaka-beweging, naar Odysseus befaamde reis en ontwikkelingsweg, 
in het geheel niet gaat om zogeheten organisatie- of bestelvragen. Daarin is 
kennelijk noch de essentie, noch de bezieling te vinden. Het gaat uiteindelijk 
om het alledaagse handelen van politiemensen en de betekenis daarvan voor 
concrete burgers. Door de jaren heen is natuurlijk wel de context gewijzigd 
en voortdurend in beweging, maar de opgave op handelingsniveau lijkt voor 
politiemensen niet veel veranderd; vandaar het spreken over ‘de tijdloze taak’: 
betrouwbaar bijdragen aan een leefbare ordening en hulp bieden waar nodig, 
zodanig dat mensen tot hun recht kunnen komen. 
 
Goed politiewerk: zinvol maar niet resultaatgericht?
De laatste jaren zijn we gewend geraakt aan de vanzelfsprekende eis van 
resultaatgerichtheid. Vanuit het vorenstaande wil ik dat hier problematiseren. 
Ik heb daarbij niet de inmiddels bekende perverse en onbedoelde effecten 
van de kwantitatieve doelformuleringen op het oog. Iedereen kent daarvan de 
voorbeelden.
 
Het gaat mij hier om de aard van het politiewerk zelf. Denkend over de acti-
viteiten van mensen maakt Hannah Arendt onderscheid tussen arbeid en werk. 
Werk heeft betrekking op het maken van een product; er is een herkenbaar en 
erkend eindresultaat. Arbeid betreft de zich eindeloos herhalende inspanning 
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die het (samen) leven in stand houdt; eerder zorgend dan producerend. 
Het is in zijn effecten moeilijk zichtbaar te maken en nooit ‘af’. Uiteraard zijn 
er binnen de zorg telbare activiteiten te onderscheiden, maar iedereen weet dat 
daarin niet de zin ervan gevonden kan worden. Hier geldt niet: hoe meer, hoe 
beter of hoe sneller, hoe beter. Zorg gaat niet over productie, maar over relatie; 
over vertrouwen en menswaardigheid. Hier is ook te denken aan gezinszorg, 
opvoeding en huishoudelijk werk. Het zijn ‘eindeloze’ taken, vrijwel onzicht-
baar, slechts gewaardeerd en tegelijkertijd onontbeerlijk voor de kwaliteit van 
het samenleven. In deze taken vindt – hoe dan ook – waardeoverdracht plaats. 
In de microsfeer van de eigen leefwereld ontwikkelt zich een besef van hoe je 
je hebt te gedragen, anders gezegd, hier wordt de morele vorming gevoed. De 
zin daarvan wordt niet betwijfeld, maar resultaatgerichtheid is hier niet op zijn 
plaats, van een andere orde.

Naar mijn idee zijn politieactiviteiten ook zinvoller te beschouwen vanuit 
Hannah Arendt’s perspectief van arbeid dan vanuit dat van werk. Een agent 
in de wijk houdt zich met van alles en nog wat bezig: een bekeuring voor een 

‘beller’, een praatje met een groepje jongeren die rondhangen bij het winkel-
centrum en overlast (zouden) veroorzaken, het signaleren van iemand waar de 
recherche belangstelling voor heeft, het kalmeren en desgewenst verwijzen 
van een verwarde man of vrouw, het overbrengen van een winkeldief; het 
opnemen van een aangifte; het troosten van een slachtoffer; iemand vraagt 
de weg; een bon voor een foutparkeerder; bemiddelen in een burenruzie of 
echtelijke twist; het aanhouden van iemand die in een kroeg lastig of geweld-
dadig is geworden, het signaleren van een defect verkeerslicht; het aanspreken 
van een cafébaas die zijn terras te ruim heeft neergezet, het opnemen van 
een aanrijding, gewoon eens ergens staan om een beetje toezicht te houden, 
kijken wie zich waar ophoudt en met wie, etc.,…etc…,etc. Politiewerk is een 
eindeloze reeks ‘klusjes’ en klussen die op de één of andere manier allemaal 
te maken hebben met het (weer) soepel laten draaien van het samenleven; 
de vrede bewaren of ‘de boel bij elkaar houden’. Het is onmisbaar, maar ook 
goeddeels onzichtbaar en ‘ondankbaar’ werk. Het is nooit ‘af’, net als huishou-
delijk werk; je kunt ook zeggen: het is dweilen met de kraan open, maar denk 
niet dat de kraan dicht kan. 

Natuurlijk kunnen voor politiewerk telbare activiteiten of producten benoemd 
worden (output) maar die vormen er niet de zin van. Bij politiewerk gaat het 
om een volgehouden inspanning om het leefbaar te houden. Het gaat eerder 
om het waardegeladen leidbeeld waaraan je je in je handelen oriënteert (Ziele) 
dan om de meetbare doelen waarop je afgerekend kan worden (Zweck). Het 
voorbeeld van ‘de echte patser’ in het verhaal voorafgaand aan dit hoofdstuk 
(zie pagina 63) is daar een bijzondere illustratie van. 

Ik ben geneigd de zin van het politiewerk (Ziele) uiteindelijk te zoeken in het 
bieden van hulp en bescherming aan mensen die niet op eigen kracht verder 
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kunnen en in het vergroten van de kans op moreel handelen, dat wil zeggen 
het handelen van burgers dat de ongeremde ‘dikke-ik-gerichtheid’ overstijgt en 
waarbij in het uitleven van de eigen vrijheid rekening wordt gehouden met ‘de 
ander’. Of huiselijker gezegd: hoe zorgen we ervoor dat de mensen zich een 
beetje fatsoenlijk gedragen? En daarbij telkens weer de vraag: wat is hier en 
nu normaal en acceptabel? Wat moet je een halt toeroepen en waar moet juist 
ruimte voor gevraagd worden? 

Hiermee komt de klassieke opdracht van het balanceren tussen orde en vrijheid 
weer in beeld. Politiewerk is wikken en wegen. In dat zoeken naar balans zou 
de fundamentele en leidende waarde moeten zijn het versterken en waarborgen 
van menselijk waardigheid. Voor de Nederlandse politie is dat naar mijn idee 
geen vreemde gedachte. Tot zover deze theoretische, van de praktijk geabstra-
heerde verkenning van het begrip ‘goed politiewerk’. Na deze omzwervingen 
maken we in de volgende paragraaf de stap naar de praktijk.

Verhalen uit de alledaagse politiepraktijk: wat is hier goed 
politiewerk?
In het voorgaande hebben we vanuit een abstract theoretisch perspectief 
gezocht naar de mogelijke betekenis van het begrip ‘goed politiewerk’. In deze 
paragraaf vertrekken we vanuit de praktijk. Ik bespreek een paar casussen. Een 
aantal heeft te maken met de vraag: hoe zorg je er voor dat iemand zich aan 
de regels houdt (handhaving) en een aantal heeft te maken met het bieden van 
hulp aan hen die bescherming nodig hebben (hulpverlening) en soms loopt 
handhaving en hulpverlening in elkaar over. Door die casussen wordt duidelijk 
dat politiewerk niet bepaald eenvoudig is. Bijna altijd kun je je afvragen: wat 
is wijsheid? En nooit is het antwoord vanzelfsprekend. Politiewerk is – hoe 
je het wendt of keert – een kwestie van wikken en wegen: wat is hier goed 
politiewerk?

De jogger die door rood loopt

Twee agenten surveilleren op een druilerige avond. Als zij een jogger door 
rood zien lopen, gaat één van hen er achter aan. Hij houdt de jogger staande 
en zegt hem een bekeuring aan voor het negeren van het rode verkeerslicht. 
De jogger zegt dit erg kinderachtig te vinden. Hij hinderde niemand, het 
weer is slecht, etc. De agent gaat hier niet op in en vraagt zijn ID. Die heeft 
hij niet bij zich. Dan volgt de aanhouding. De jogger wordt ‘sputterend’ 
meegenomen naar het bureau. De andere agent heeft zich er niet mee 
bemoeid, maar vraagt zich – naar later blijkt – nadrukkelijk af: moet dat 
nou zo?
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Te ruime uitstalling 

De eigenaar van een Turkse groente- en fruithandel stalt keer op keer 
zijn waren te ruim uit en negeert hierbij de vergunningsvoorwaarden. De 
wijkagent wordt hierop door collega’s aangesproken. Volgens de collega’s 
gelden de regels ook voor deze groenteman. De wijkagent treedt niet op. 
Hij meent dat de man een goede functie in de wijk vervult. Hij krijgt geen 
klachten uit de wijk en hij stoort zich er zelf ook niet aan.

Veelpleger op heterdaad betrapt

Een lastig te pakken veelpleger (hier X genoemd) is aangehouden in een 
zaak waarbij er niet veel bewijs tegen hem was. Zoals verwacht wordt hij 
door de rechtbank vrijgelaten. Om hem nu echt te kunnen pakken is een 
plan bedacht. De fiets van X was op het bureau achtergebleven en naar 
verwachting zou hij de fiets komen ophalen. Besloten werd om de banden 
van de fiets leeg te laten lopen en hem als hij daarom zou vragen geen 
fietspomp te laten gebruiken. Boos, omdat hij opzet vermoedde, verlaat X 
het bureau. Zonder succes vraagt X – die niet erg fris oogt en ruikt – aan 
twee mensen en in een fietsenzaak een pomp te mogen gebruiken. Als hij in 
een winkelcentrum een oude damesfiets ziet staan, met een slag in het wiel, 
maar niet op slot, neem hij die fiets mee. Vrijwel direct daarop wordt hij 
aangehouden voor fietsendiefstal. In het bureau wordt op gebak getrakteerd 
vanwege deze vangst. Niet alle politiemensen zijn blij met de gekozen 
werkwijze.

Marokkaanse jongens zonder helm

Twee bekende Marokkaanse jongens rijden zonder helm op een bromfiets. 
Het zijn jongens die ‘eeuwig’ klagen dat de politie zoveel bonnen schrijft. 
De wijkagent besluit tot een praatje. Hij schrijft geen bekeuring uit. Hij 
verklaart achteraf dat hij hiermee het negatieve beeld van de politie bij 
wilde stellen. Hij zegt dat hij wel in de gaten houdt of hij daarmee zijn 
gezag niet verspeelt.
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Huiselijk geweld

Via buren komt er een melding binnen van vermoedelijk huislijk geweld. 
Een vrouw zou veelvuldig worden geslagen door haar man. Er is ook 
een baby in het geding. Het blijkt te gaan om een Turkse vrouw, modern 
gekleed en met een baby op haar arm. De vrouw verklaart dat ze inderdaad 
wordt geslagen; eerst door haar vader, nu door haar man. Ze geeft te kennen 
binnen een paar dagen te zullen verhuizen. Ze wil geen aangifte doen en 
zegt de zaak volledig onder controle te hebben. De agent adviseert haar 
met klem om nu al uit huis te gaan. Zij hoort dit aan. De agent verlaat de 
woning met een onbestemd gevoel. Er komen geen nieuwe meldingen.

Een brutaal mannetje

Bij een controle wordt door twee agenten gevraagd naar ID’s van bestuur-
der en bijrijder. 
De bijrijder, een jongen van een jaar of 14 reageert met een hoop kabaal. 
Hij is in de ogen van een op afstand toekijkende ervaren agent ‘hondsbru-
taal’. Als de controlerende collega’s hier niets van zeggen, grijpt hij in. Hij 
vindt dat dit zo niet kan. Dat kan je als politie niet pikken; 
zo is zijn mening, de politie laat niet over zich lopen. Hij grijpt de jongen 
stevig bij de kraag, dwingt hem hem aan te kijken. Van zeer dichtbij 
waarschuwt hij de jongen met luide stem zijn brutale mond te houden. Deze 
bindt in. De controlerende agenten geven later aan dat zij wel akkoord 
gingen met zijn optreden. De agent zelf gaf aan dat hij de jongen wilde 
intimideren. Hij was blij dat het zo uitpakte, want je weet maar nooit…

Overlast zwervers in het park

In de briefing wordt melding gemaakt van klachten over zwervers in het 
park. Het is niet toegestaan dat ze zich daar ophouden. Op een gegeven 
moment maakt een politieman contact met een zwerver die in het park 

‘hangt’. Hij is onverzorgd, stinkt, heeft een schilferige huid en is moeilijk 
aanspreekbaar. De agent volhardt in de poging contact te maken en slaagt 
daar uiteindelijk in en weet vervolgens de man onder de hoede te brengen 
van de hulpverlening. Hij ontdekt daarna op het bureau dat de man in de 
voorbije dagen van collega’s zes bekeuringen heeft gekregen. Ze hadden 
hem daarbij verplicht zijn bankje te verlaten.
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Op controle met de vreemdelingendienst

De vreemdelingendienst wil een controle op illegalen in een aantal 
restaurants. Omdat bekend is dat illegalen heel snel in de gaten hebben 
dat er politie op komst is, wordt besloten dat een vrouwelijke collega zich 
zal voordoen als gast. Zij zal voorwenden op haar vriend te wachten en 
ondertussen goed in de gaten te houden wie er aan het werk zijn. Aldus 
geschiedt. In het restaurant wordt zij zeer vriendelijk ontvangen. Als zij 
aan het bedienende personeel aangeeft nog even op haar vriend te willen 
wachten alvorens te bestellen, krijgt ze onmiddellijk een glas water aan-
geboden. Vrij snel daarna komen de collega’s binnen, twee in burger, twee 
in uniform. Een deel van het bedienend personeel staakt direct het werk 
en gaat aan een tafeltje de krant zitten lezen. De vrouwelijke ‘undercover’ 
verlaat het restaurant en belt haar bevindingen door aan de collega’s in de 
zaak. Daarop worden inderdaad illegale werknemers aangehouden. Aan het 
bureau komt de vrouwelijke collega oog in oog te staan met het vriende-
lijke personeelslid, oftewel, de illegaal. De actie was geslaagd, maar… zij 
voelde zich op het moment van het oogcontact vreselijk, een verrader.

Politiewerk: een ongekende veelheid van morele micropraktijken 
De hiervoor beschreven casussen zijn een kleine greep uit de dagelijkse 
praktijk. Iedere politieman of -vrouw kan de lijst eindeloos uitbreiden. In geen 
van deze gevallen kan zonder meer gezegd worden hoe ‘het’ had gemoeten. 
Politiewerk is niet eenduidig. Het principe ‘regel is regel’ helpt je niet echt 
verder. Politiewerk is maatwerk. Het vergt een voortdurende afweging. Wat 
is hier effectief, wat helpt het samenleven verder? Welke waarde breng ik 
hier tot uitdrukking. Welke norm is in het geding; wat staat er op het spel? 
Kortom: wat is hier wijsheid? Niet wat is altijd en overal wijsheid, maar wat is 

‘hier en nu’ wijsheid, in deze concrete situatie, met deze concrete mensen. Zo 
beschouwd is politiewerk een letterlijk ongekende reeks van morele micro-
praktijken: normbevestigend, maar ook normzoekend. Telkens moet op de 
maat van de situatie uitgevonden worden wat ‘goed’ is. Er moet recht gedaan 
worden aan de situatie en aan de daarin betrokken mensen. ‘Kijken, denken, 
doen’, maar ook: ‘zien, bewogen worden, in beweging komen’: hoofd en hart. 
 
Dat politievakmanschap kan niet op school onderwezen worden, dat moet 
je leren in de praktijk. Alleen daar kan aan het licht komen wat de werking 
van het handelen is en wat werkt. Die feedback is nodig om je als vakmens 
te kunnen ontwikkelen. Het moet politiemensen gegund worden ‘reflective 
practitioners’ te zijn. 



75

Politiewerk: leren in en van de praktijk
Hiervoor hebben we vastgesteld dat politiewerk in de praktijk geleerd moet 
worden en dat gebeurd natuurlijk ook; vanaf de eerste praktijkdag. Het is on-
mogelijk om niet te leren van de praktijk. Je kijkt om je heen, ziet voorbeelden 
die je aanspreken en voorbeelden die je tegenstaan. Je ontdekt waar je je pret-
tig bij voelt en ook wat je lastig vindt. Je leert hoe je binnen en buiten ‘over-
eind’ blijft en je ontdekt wat voor jou van waarde is. Langzaam maar zeker 
ontwikkel je je eigen voorkeuren en stijl. De ontvangende praktijk (cultuur) 
is vormend, maar niet onveranderlijk. Je past je aan aan de bestaande praktijk, 
maar tegelijkertijd verrijk je die praktijk met je eigen inbreng. Langzaam maar 
zeker ontwikkel je je vakmanschap. Het leren gaat vanzelf. Wat kan of moet er 
aan dat vanzelfsprekende en onbewuste leren worden toegevoegd? 

Mijn aanname is dat het vanzelfsprekende en onbewuste leren altijd de neiging 
heeft om repertoirevernauwend te werken. In het onbewuste leren ontwikkel je 
je eigen vanzelfsprekende theorieën over de werkelijkheid, over wat werkt en 
wat niet werkt, over wat hoort en wat niet hoort, over wat je wel en wat je niet 
kunt. Je ontwikkelt je eigen gereedschap. Dat gereedschap gaat naar je hand 
staan, maar langzamerhand gaat het je handelen ook sturen. Iedereen ontwik-
kelt ‘verborgen bestuurders’ die soms helpen, maar soms ook niet. Dat proces 
wordt mooi uitgedrukt in het bekende gezegde: voor iemand met (alleen) een 
hamer, wordt elk probleem een spijker. Dat proces van vernauwing is vrijwel 
onvermijdelijk, tenzij je je dat bewust bent en je regelmatig afvraagt: is een 
(mijn) ‘hamer’ hier nog wel het meest handige gereedschap? Politiewerk is 
complex en vergt een breed repertoire. Dat maakt het de moeite waard om aan 
het onbewuste leren, het bewust leren tot te voegen. En dat gaat niet vanzelf. 
 
Politiemensen als ‘reflectieve practitioners’: kan dat?
Politiewerk is actiegericht en veruit de meeste politiemensen zijn dat zelf ook. 
Een reflectieve benadering van het werk is doorgaans niet kenmerkend voor 
politiemensen. Ze denken wel na over hun werk, maar staan er meestal niet bij 
stil. Verschillen in aanpak worden wel geregistreerd, maar leiden gewoonlijk 
niet tot een gesprek over de vraag wat het meest effectief of juist is. Er zijn 
nu eenmaal verschillen in aanpak en binnen zekere grenzen (geen excessief 
geweld, niet elkaar in de problemen brengen door al te bot gedrag) is iedereen 
vrij om zijn of haar eigen keuzes te maken. Er is als het ware een ondergrens 
die bepaalt of er een gesprek over het handelen op gang komt. Er is geen 
gewoonte om de eigen praktijk te bevragen of om bewust lessen te trekken uit 
praktijksituaties; althans niet uit de meer alledaagse praktijksituaties. 
Ook de vraag wat het ‘opgetelde’ effect van alle losse interventies en interac-
ties is, is geen gespreksonderwerp. Met andere woorden er is geen gedeelde 
zoektocht naar ‘goed politiewerk’. En er lijkt ook weinig behoefte aan te zijn. 
Het leren vanuit de praktijk kan een mooi idee zijn, maar vanzelfsprekend is 
het niet. Dat is vreemd voor zo’n moeilijk vak. Hoe kan dat? 
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Bekend is dat politiemensen ‘van nature’ handelend optreden. Als anderen 
een stapje terug doen, stappen politiemensen naar voren; zowel in hulpver-
leningsituaties als in situaties die dreigen te ontsporen. Daarnaast worden ze 
geacht mensen aan te spreken die zich – in of buiten het verkeer – niet aan 
de regels houden. Dat is erg lastig in tijden dat overheidsgezag niet bepaald 
vanzelfsprekend meer is en mensen graag zelf uitmaken of een regel in de 
gegeven omstandigheden relevant is. In veel situaties is er sprake van een 

‘morele krachtmeting’ met zeer assertieve (en soms agressieve) burgers, jong of 
oud. Dat alles gebeurt dan ook nog met een grote mate van publieke zichtbaar-
heid en een kritische publieke opinie. Het is in dat licht eigenlijk niet erg 
verwonderlijk dat politiemensen niet de neiging hebben om ook zelf nog eens 
het eigen en elkaars optreden scherp tegen het licht te houden. Wees blij dat 
iemand het wil doen! Politiemensen hebben volgens ‘de boekjes’ de neiging 

‘to avoid trouble’; zowel binnen als buiten. Vreemd is dat niet, maar het helpt 
het vak niet verder. Daarvoor is het nodig dat de lastige praktijk – met alles – 
mooi en lelijk – dat daarbij hoort – onder ogen gezien wordt. Alleen dan kan 
de praktijk zinvol ontwikkeld worden. Politiemensen moeten zich ontwikkelen 
tot ‘reflective practitioners’ en de politieleiding heeft hierin een belangrijke 
taak. Bij hen ligt de sleutel. 

Bevorderen van het leren als leiderschapsopgave
De politieorganisatie wordt terecht gezien als een kennisintensieve organisatie. 
Vanuit de politieorganisatie moet intelligent en wijs geïntervenieerd worden 
in het menselijk samenleven. Dat is geen geringe opgave. Wat moet je dan 
weten, wat moet je kunnen? Kenniscreatie is in zo’n organisatie core business. 
Niet het beheersen van de uitvoering maar het ontwikkelen van de uitvoering 
is in mijn ogen de vitale leiderschapopgave: bijdragen aan intelligent en wijs 
politiewerk. 
 
De vraag is natuurlijk of je de kans op intelligent politiewerk versterkt door de 
noodzakelijke kennis in steeds slimmere systemen op te slaan en beschikbaar 
te stellen aan goed bestuurbare en goed bestuurde uitvoerders of dat het 
vergroten van de kans op goed politiewerk wordt gezocht in het ontwikkelen 
van de professionaliteit van ‘zichzelf sturende’ professionals. Natuurlijk kan 
de stelling betrokken worden dat het gaat om de juiste balans, maar toch is 
het goed om hier expliciet bij stil te staan. Mijn indruk is dat – in weerwil van 
uitgesproken intenties – vanuit een beheersingsperspectief een accent is komen 
te liggen op een route die je simpelweg zou kunnen aanduiden met ‘slimme 
systemen en domme dienders’. In de term informatie gestuurd politiewerk 
(IGP) ligt het accent dan op gestuurd. De complexiteit van het politievak lijkt 
daarmee onderschat te worden. Politiekennis krijgt pas betekenis in concrete 
situaties en in de handeling wordt, in co-productie met de in die situatie 
aanwezige actoren – ook kennis gecreëerd. De vraag: wat is hier en nu nodig, 
kan niet vooraf beantwoord worden. Zo komen we uit bij de middenweg: 
kennis die in systemen is opgeslagen kan de handelende politiemens in zijn of 
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haar keuzes ondersteunen, maar kan die keuzes niet bepalen. Bij IGP moet het 
accent liggen op informatie; de kennis wordt lokaal gecreëerd. Dat betekent 
dat het leren gericht moet zijn op het vergroten van de kans op een intelligente 
en wijze situationele afweging en keuze. Daar is dus ook de leiderschapsop-
gave op gericht.  
 
De vraag is hoe politieleiders de kans op leren kunnen beïnvloeden. Gelet 
op de begrijpelijke neiging ‘to avoid trouble’ lijkt verbinding mij hierbij het 
sleutelwoord. In den beginne is de relatie (Buber). Waaraan merken uitvoe-
rende politiemensen dat de leiding verbinding met hen zoekt? Ten eerste zullen 
uitvoerende politiemensen moeten ervaren dat de leiding weet wat er speelt 

‘op straat’ en merkbaar geïnteresseerd is in de dilemma’s die de politiepraktijk 
met zich meebrengt; niet te snel met een makkelijk oordeel of een ondoor-
dachte opdracht aankomen. Merkbaar erkennen dat het werk lastig is en oog 
hebben door de vele waardevolle, en vaak onzichtbare, bijdragen die aan het 
samenleven worden geleverd. Maar ook veeleisend zijn vanuit de overtuiging 
dat politiewerk een belangrijk vak (ambt!) is, waarin vrijblijvendheid niet past; 
je moet over het werk en alles wat daarbij hoort willen spreken. En je moet 
als politiemens ook oog willen hebben voor andere visies en belangen dan 
de jouwe. Een effectieve coproductie van veiligheid en leefbaarheid vergt 
meervoudig kijken en denken: een breed repertoire en het vermogen tot com-
municatieve positiewisseling. Van volwassen politieprofessionals mag je eisen 
dat zij de vragen naar hun effectiviteit en de zin van hun inzet toelaten; ook 
als dat ongemakkelijk is. Leren hoeft niet leuk te zijn. Daarbij geldt uiteraard 
de ‘eis’ van voorbeeldgedrag. Is de leider ook merkbaar een lerende leider, 
onderzoekt hij of zij ook de eigen werking? En gelden de hoge eisen voor 
morele positionering ook de leider zelf. Is er ook binnen de organisatie sprake 
van moreel leiderschap? Zou het er ‘buiten’ beter aan toe gaan als daar door 
uitvoerende politiemensen het ‘binnen gedrag’ (van de leiders) wordt getoond? 
Wat is de kwaliteit van het ‘laatste chef contact’? Tot slot is er natuurlijk nog 
de vraag of de politieleider een inspirerende visie heeft op de noodzaak van het 
professionele leren en ontwikkelen. Anders gezegd: heeft ‘hij een antwoord op 
de vraag naar de relatie tussen goed politiewerk en leren? Op die vraag ga ik 
hieronder in. 

Goed politiewerk: de zin van het leren
Leren is een proces van kenniscreatie. De kenniscreatie is gericht op zinvol 
handelen. Gegeven de complexiteit van het samenleven en de ongekende 
onvoorspelbare ontwikkelingsgang, is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Ik 
roep Safranski’s woorden nog maar eens in herinnering: ‘de opdracht is intel-
ligent te handelen in een wereld die niet gekend kan worden’. Als ontwikkelen, 
ontwikkelen ‘op de tast’ is, is het van groot belang dat de kenniscreatie zo rijk 
mogelijk is. 
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Niet vernauwend (benauwend?) leren, maar verruimend leren, zo rijk mogelijk 
waarnemen en open staan voor nieuwe bronnen en betekenissen. In het licht 
van de opdracht (Ziele) nieuwsgierig zijn naar de werking van het eigen 
handelen. Dat betekent dat dat handelen ook zo rijk mogelijk waargenomen en 
in zijn context begrepen moet kunnen worden. Managementsystemen, waarin 
noodzakelijkerwijs wordt geabstraheerd, zijn voor het leren niet afdoende. 
Vanuit een verlangen naar zinvolle sturing is het denkbaar om de praktijk ook 
met een meer kwalitatieve methode te benaderen, bijvoorbeeld via verhalen. In 
verhalen over de praktijk kan meer dan via cijfers recht gedaan worden aan de 
complexiteit en de moeilijk te articuleren, maar wel herkenbare betekenissen 
van het handelen. Dat zou het praktijkleren aanzienlijk kunnen versterken; 
maar het vergt enige moed van de managers om de aangrijpingspunten voor 
sturing niet in het vertrouwde, maar smalle lichtbundels van de cijfermatige 
managementsystemen te zoeken, maar ook aan te schuiven bij de gesprekken 
rond de kampvuurtjes, waar mensen elkaar verhalenderwijs vertellen van wat 
hen raakt en verwart. Hier kunnen mensen ook uitgenodigd worden om uit te 
wisselen waar het hun in essentie om te doen is. Dat is geen lineair proces. 
De kenniscreatie is hier zeer waarschijnlijk rijker maar ook onvoorspelbaar en 
diffuus. Het leren verloopt langs ongeplande, ongekende en deels onzichtbare 
wegen; uitnodigen, vertrouwen geven, faciliteren en verantwoording willen 
afleggen zijn sleutelwoorden. Beheersing is ongepast omdat dat noodzake-
lijkerwijs leidt tot verengend leren. In stabiele omstandigheden is dat geen 
probleem, maar in onzekere omstandigheden blokkeert dat de mogelijkheid 
van nieuwe betekenisvolle antwoorden op de onvoorspelbare vragen van de 
praktijk, dat wil zeggen op de vragen die vanuit de ongekende ontwikkeling 
van het postmoderne samenleven aan de politie worden gesteld. 

De bijdrage van de Politieacademie: school maken in de praktijk
Voor de ontwikkeling van het politievakmanschap zou het goed zijn om het 
bewust leren van en in de praktijk te versterken. Primair is dat natuurlijk een 
verantwoordelijkheid van de politiemensen in het veld zelf; alleen zij kunnen 
het leren en het werken echt op elkaar betrekken. Maar ze kunnen daarbij 
wel ondersteund worden door mensen die van het bevorderen van het leren 
hun vak gemaakt hebben. Daar ligt een mooie rol voor de Politieacademie: 
dienstbaar worden aan het leren in de praktijk. Met de ontwikkeling van het 
duaal leren is er ook nu al een verbinding gemaakt met de praktijk, maar het 
accent ligt daarbij nog teveel op de onderwijsdoelen. De kunst is om school te 
maken ín de praktijk en te voorkomen dat er een school gemaakt wordt ván de 
praktijk. Dat kan heel concreet. 

Het lijkt mij goed denkbaar dat er action learningachtige trajecten zijn over 
bijvoorbeeld de kunst van het surveilleren, contact maken met lastige mensen, 
overeind blijven in morele krachtmetingen, zinvol en resultaatgericht leiding-
geven etc. etc. De praktijkopgaven liggen voor het oprapen. Voorwaarde is dat 
het leren de aansluiting zoekt met de praktijk en niet dat de praktijk gemodel-
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leerd wordt naar het onderwijsidee. Alleen als de praktijk uitgangspunt wordt, 
kan het leren een zinvol onderdeel worden van volwassen vakmanschap. 

Tot slot: in den beginne is de relatie
Wat goed politiewerk is, valt niet voor eens en altijd te bepalen; er zijn wel 
voorbeelden, maar geen modellen. Wie die voorbeelden onderzoekt zal altijd 
zien dat het daarin gaat om verbinding. Politiemensen maken dan echt contact, 
nemen verantwoordelijkheid en treden handelend op: begrenzend, bescher-
mend of bekrachtigend. Ze worden gezien en erkend als (morele) autoriteit. 
Goed politiewerk is vanzelf gezaghebbend vakmanschap. Dat leer je niet op 
school, maar je kunt het wel lerend ontwikkelen. Volwassen politiemensen zijn 
blijvend bezig met de ontwikkeling van hun vakmanschap: van leerling naar 
gezel, strevend naar meesterschap. Vasthoudend op de tast.
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Denk niet wit, denk niet zwart

Als politieagent heb je in Nederland veel ruimte om zelf te beslissen of je 
mensen gaat bekeuren of niet. Anders dan in Duitsland, waar ze vaste regels 
hebben wanneer je welke boete uitschrijft. Vaak weet ik al van tevoren of ik 
iemand ga bekeuren of niet. Zo heb ik laatst meegewerkt aan een alcohol-
controle waarbij we een BMW X5 aanhielden met daarin een directeur. 
Daarbij had ik al meteen zo’n idee van: die neemt het niet zo nauw. Het was 
ook echt zo’n ‘mannetje’. Dat zag je onder andere aan de snoepjes die hij in 
zijn mond had zitten, waarschijnlijk om de alcohollucht te camoufleren. En 
ja hoor, toen hij moest blazen bleek dat hij een te hoog alcoholpercentage 
in zijn bloed had. Daarop kon ik dus zijn BMW wegzetten, waarop hij 
gefrustreerd reageerde: “In het weekend zijn jullie de baas, maar ik door de 
week!” Op zo’n moment schrijf ik met een beetje plezier de overtreding op, 
daar ben ik heel eerlijk in.

Toch is die discretionaire ruimte soms prettig. Zo hield ik laatst een bestuur-
der van een auto staande omdat deze reed met mistlampen. Dat is officieel 
verboden, omdat dat het zicht kan belemmeren van andere weggebruikers. 
Ik wilde de bestuurder bekeuren, maar toen zag ik dat er een bejaard stel 
in de auto zat. Toen ik uitlegde dat ze met mistlampen reden, reageerden 
ze: “Oh, ik weet niet eens waar dat knopje zit!” Ik heb ze dat vervolgens 
uitgelegd en maar afgezien van een boete. Ik ben er niet om mensen een oor 
aan te naaien. Het gaat erom of je je doel bereikt of niet. In dit geval stond 
de verkeersveiligheid centraal, maar deze bejaarde mensen hadden geen 
flauw idee dat ze fout zaten. De verkeersveiligheid werd er op dat moment 
niet beter van als zij een boete zouden krijgen.

In de loop van de tijd heb ik iets meer ervaring gekregen in het omgaan 
met die discretionaire ruimte. Je leert je eigen weg te vinden en dingen naar 
eigen inzicht te beoordelen. Het gaat erom dat je een reële inschatting kunt 
maken van de situatie en dat je weet met welke achterliggende gedachte je 
een beslissing neemt. 

Eerst zag ik zaken toch wel meer zwart-wit.
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Amateurisme, vakmanschap en 
professionaliteit
Ferdinand Mertens 
 
 

Het thema van dit boek drukt ook onzekerheid uit. Weten we wel zeker dat het 
politiewerk een vak is, of..? Bedoelen we dat eigenlijk iedereen die over een 
voldoende dosis gezond verstand beschikt en een algemene schoolopleiding 
genoten heeft, politiewerker kan zijn? En bedoelen we daarmee ook twijfel te 
uiten over de zinvolheid van de opleidingstrajecten die in de afgelopen jaren 
tot wasdom gekomen zijn? Laat ik van meet af aan over deze hoofdvraag, voor 
wat mijn eigen standpunt betreft, geen misverstand bestaan: het politiewerk is 
vakwerk en dat vak moet je leren, op school en in de praktijk. In deze bijdrage 
wil ik wat nader ingaan op begrippen die in dit verband een rol spelen: profes-
sionaliteit, vakmanschap en ‘discretionaire ruimte’.

 
Bij het kiezen uit de politieverhalen heb ik mijn keuze laten vallen 
op: Denk niet wit, denk niet zwart (zie pagina 81). De schrijver van dit 
bericht brengt zijn tevredenheid (“prettig”) met zijn werk tot uitdruk-
king en spitst dat toe op de beslisruimte die hij heeft: hij kan wat doen, 
hij kan nalaten, hij kan kiezen wat hij doet en hij wordt niet bij de 
uitoefening van zijn werk door precieze regels geleid. Zo kan hij aardig 
doen tegen ‘bejaarden’ die een overtreding begaan en zo kan hij zich 
verkneukelen over een ‘arrogante BMW rijder’ die hij kan pakken. Als, 
zo stelt de schrijver, hij de bejaarden bekeurd had dan zou de verkeers-
veiligheid daarmee niet méér gediend zijn; “ze hadden geen flauw idee 
dat ze fout zaten” stelt onze schrijver en dat maakt dat ze mooi weg 
komen. Onze vakman had toch moeten weten dat mensen die fouten 
maken wel vaker “geen flauw idee” hadden. De spookrijder meestal 
ook niet. En blij dat hij is dat hij niet politieagent in Duitsland is, want 
daar lijkt iedereen voor de wet gelijk te zijn: “Als politieagent heb je in 
Nederland veel ruimte om zelf te beslissen of je mensen gaat bekeuren 
of niet. Anders dan in Duitsland, waar ze vaste regels hebben wanneer 
je welke boete uitschrijft.” In deze zin springt de schrijver van de vrij-
heid om op te treden naar de vrijheid bij het bepalen van de boete. Hij 
maakt er melding van dat hij op de Politieacademie veel dingen geleerd 
heeft ‘die niet mogen’ en hij is er ‘klaargestoomd’ voor het politiewerk. 
Het praktijkbericht biedt veel didactische aanknopingspunten.  
Modern een eerste opwelling denk ik dat het bericht niet illustreert dat 
de politieopleidingen te lang zouden zijn’. Maar ik slik dat gauw in. Het 
kan ook zijn dat ze nog niet goed genoeg gericht zijn. 
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Vakmanschap is een begrip dat in het denken over de politie regelmatig 
opduikt. Er is grote behoefte aan de beantwoording van de vraag of het 
politiewerk wel ‘vakwerk’ is en indien ja dan is de vraag wat de constituerende 
kenmerken van dat vakmanschap zijn.  
 
Geeft de politieagent in de hier geciteerde bijdrage blijk van vakmanschap? 
Hij benadrukt vooral ‘dat hij zelf wat te beslissen heeft’. Eigen beslisruimte 
wordt veelal beschouwd als uitdrukking en kenmerk van professionaliteit. 
Professionals zijn werkers met beslisruimte. Professionaliteit is een begrip dat 
positief associeert. Ook in “Politie in Ontwikkeling” wordt het begrip ge-
noemd. Interessant is dat professionaliteit in dat document toch vooral gezien 
wordt als ‘regel geleid’ en juist niet ‘individueel’ en ‘autonoom’. PIO onder-
streept de wens om de dingen zoveel mogelijk op een uniforme wijze te doen. 
Voor ‘alle korpsen’ moeten voor de ‘politieprofessie’ door een “herkenbaar 
besluitvormend orgaan bindende beslissingen genomen worden”. (pagina 82 
Politie in Ontwikkeling). Het begrip professional wordt de laatste jaren ook in 
het politieke debat veel gehanteerd. Populair is de opvatting dat de professio-
nal de laatste jaren weggeorganiseerd dat hij geheel onderdeel is geworden van 
een door ‘managers’ gerunde machinebureaucratie en verworden is tot iemand 
die geheel volgens voorschriften werkt en zich desalniettemin voortdurend 
moet verantwoorden.  
 
De WRR (2004) wijdde er enkele jaren geleden een advies aan waar-
mee de zo-even als ‘populair’ getypeerde opvatting onderbouwd werd. 
Verschillende auteurs hebben zich in serieuze studies en in pamfletten over 
uitgesproken.(zie van den Brink, Jansen en Pessers, 2005). Het is een ‘is-
sue’. Gemeenschappelijk en nauwelijks weersproken: meer ruimte voor de 
professional en minder voor de manager. Voldoende reden om in deze bijdrage 
wat grondiger in te gaan op de problematiek van de professionalisering. Een 
uitstapje in de historie van de ontwikkeling van de arbeidsdeling in onze 
maatschappij is daarvoor gewenst. Ik kom vervolgens terug op de vraag wat 
dit nu voor de politie en de politieopleidingen betekent. Ook moeten we het 
hebben over het verschil tussen vakmanschap en professionaliteit. En het 
verschil tussen de vakman en de amateur. 
 

De wording van de professional
Het begrip professional is in zijn historische ontwikkeling verbonden met 
beroepsuitoefening in direct contact met een ondeskundige en daardoor 
afhankelijke burger. De professional werkte niet in een ‘organisatie’ en werd 
dus ook door niemand anders dan zichzelf bestuurd. De waarborgen voor 
een goede beroepsuitoefening werden niet gevonden in een organisatie maar 
uitsluitend in het gedisciplineerd en ordelijk werken van de individuele be-
roepsbeoefenaar. Omdat te bereiken werd de aankomende beroepsbeoefenaar 
zelf gedisciplineerd in en door zijn opleiding.  



85

De opleiding was normatief, ze stelde vast hoe er gehandeld diende te worden 
en droeg dit over. Creativiteit en experimenten waren in principe uit den boze. 
Na het afstuderen werd de disciplineringstaak, (vaak) overgenomen door 
beroepsverenigingen, al dan niet door de wetgever verplicht gesteld, in de 
vorm van accreditatie en soms ook door tuchtrecht.  
 
Professionele beroepsuitoefening was in principe zelfregulerend; later door de 
wetgever in sommige sectoren ‘verplicht zelfregulerend’ gemaakt. Klassieke 
professionals waren ‘vrije jongens’, althans ‘vrije beroepsbeoefenaars’ en zo 
werden ze ook genoemd. De vrijheid betrof hun eigen werkorganisatie; niet 
wat ze ‘deden’. Klassieke professionals kennen geen ‘loopbaan’ en ‘carrière’; 
eenmaal toegelaten tot het beroep dan blijf je dat ook.  
 
Gaandeweg werden bij professionals ook de perverse aspecten duidelijk: 
professionals hebben macht door hun kennis en kunde, ze kunnen de schaarste 
zelf beïnvloeden door toelatingsmechanismen, hetzij tot een opleiding, hetzij 
door toetreding in de feitelijke markt. Ze waren maar beperkt onderworpen aan 
competitie. Professionals werkten vaak als een ‘kartel’. Opleidingen, toelating, 
salarissen en tarieven werden door de eigen beroepsgroep gereguleerd. Ook 
overheden konden de professionele gemeenschappen maar moeilijk beïnvloe-
den en vaak waren professionele beroepsbeoefenaren met wetgeving be-
schermd. Door de toenemende mogelijkheden van de techniek, arbeidsdeling 
en opvattingen over kwaliteit van dienstverlening werden ‘professionals in de 
klassieke betekenis’ in organisaties binnen gehaald. En soms weer organisaties 
in organisaties ( bijvoorbeeld het maatschap in een ziekenhuis). Aanvankelijk 
leidde dat tot ‘organisaties’ van en voor ‘professionals’; de organisatie was 
strikt ondersteunend en praktisch van aard. Ze had geen eigenstandige rol.  
 
We spraken toen nog niet van management; er was een directie en die zorgde 
er voor dat de professionals goed hun werk konden doen. De definitie van 
de kwaliteitsstandaard voor het product stond buiten de bevoegdheid van de 
directie en was geheel aan de professional. Het product was gelijk aan de 
bijdrage van de professional – “das Teil war die Ganzheit”. De verhouding 
tussen burger (belanghebbende) en professional was een ongelijke verhouding. 
De professional was de deskundige en de burger was de afhankelijke en dom. 
Vragen en kritiek waren niet aan de orde.  
 
Door de maatschappelijke ontwikkelingen is de situatie op een groot aantal 
punten wezenlijk aan het veranderen of al veranderd. Veel professionals van de 
oude soort werken nu in ( grote) organisaties die ‘gemanaged’ worden. Over 
arbeidsdeling wordt ‘anders’ gedacht: meer ‘Ganzheit’ dan ‘Teil’(het gaat om 
de patiënt en niet om de reeks van aandoeningen). Veel professionals zijn nu 
onderworpen aan marktwerking (zie bijvoorbeeld de notaris). Er zijn profes-
sionals die het publieke vertrouwen de afgelopen jaren ernstig beschadigd 
hebben (zie bijvoorbeeld de beroepsgroep ‘accountants’). Waar professionals 
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in organisaties werkten was de organisatie aanvankelijk zwak: ziekenhuizen, 
rechtbanken, universiteiten en ga zo maar door.  
 
De vraag naar ‘hoe goed’ is een rechtbank, ziekenhuis, universiteit was niet 
aan de orde – de vraag was: hoe goed is beroepsbeoefenaar x! Een goede 
professor, een goede rechter, een goede dokter. Het waren de beroepen die 
ook een hoge maatschappelijke status hadden. Er was geen rangorde van 
instellingen maar wel van beroepen! (Bekend zijn de stratificatieonderzoeken 
van Prof. Van Heek uit Leiden in de jaren vijftig en zestig) Klassieke profes-
sionals werden vrijwel zonder uitzondering opgeleid in de universiteit. Later 
kwamen er specifieke vormen van beroepsonderwijs op een hoger niveau die 
uiteindelijk het hbo vormden. Professionalisering en hoger onderwijs is sterk 
met elkaar verwant. Met de groei van het hoger onderwijs groeide het aantal 

‘professionals’; er ontstond een soort omkering: elke afgestudeerde van het 
hoger onderwijs is een professional. Het professionalisme in de klassieke zin is 
sterk verbonden met de opkomst van de verzorgingsstaat. Overheidsregulering 
en financiering was dan ook met veel beroepsuitoefening verbonden. Beroepen 
en de wijze van werken werden door wetgeving gereguleerd. Opleidingen, 
bekostigd en gereguleerd door de overheid, zorgden voor de nauwkeurige 
socialisatie. De beroepsuitoefening was dan wel vrij maar sterk gediscipli-
neerd door een gemeenschappelijke achtergrond in een opleiding en training. 
Opleidingen waren strikt gedefinieerd en examens enz. zorgden voor de 
handhaving van de normen. 
 

Vakmanschap en amateur
Hoe moet vakmanschap eigenlijk worden verstaan? Vakmanschap is een mooi 
begrip. Vooral als je zelf een ‘klant’ bent, wil je verzekerd zijn dat een vakman 
je helpt. Of het in de garage is, in de gezondheidszorg, bij bouwwerkzaam-
heden of waar dan ook: de burger als klant blijkt opvattingen te hebben over 
vakmanschap. Weliswaar zijn die soms diffuus, maar ook vaak heel scherp. 
Vakmanschap is een begrip met een verleden, het klinkt wat ouderwets, wat 
niet alleen door de ‘mannelijkheid’ van het woord aangegeven wordt. Het 
is een begrip dat refereert aan een normatief kader: bij vakmanschap wordt 
verondersteld dat er omschrijvingen zijn waaraan het product moet voldoen en 
waar je vervolgens als ‘klant’ op mag rekenen. Vakmanschap is niet willekeu-
rig en het is open voor beoordeling.  
 
Het appelleert aan een zekere standaardisering en het is het resultaat van een 
ontwikkeling waarin door ervaring geleerd is het goede van het minder goede 
te onderscheiden. Daarbij heeft de standaardisering niet alleen betrekking 
op te bereiken resultaten maar ook op de werkwijzen die gevolgd worden. 
Vakmanschap biedt weinig ruimte voor ‘relativeren’! Sterker gezegd: er is 
geen grotere bron van irritatie dan wanneer de vakman zijn eigen tekorten 
relativeert tegenover de klant.
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De Franse antropoloog/structuralist Lévi-Strauss omschrijft in zijn boek “Het 
wilde denken” (1962/1968) het fundamentele verschil tussen de vakman en 
de knutselaar - zonder overigens een ‘waardering’ aan beide hoedanigheden 
te verbinden. Volgens Lévi-Strauss werkt de knutselaar vanuit de materialen 
en omstandigheden die hij aantreft. Het resultaat van het werk wordt daardoor 
bepaald. De vakman werkt andersom: hij zorgt ervoor dat de omstandigheden 
en de materialen van dien aard zijn dat een vooraf gesteld resultaat bereikt kan 
worden. Voor de knutselaar gelden geen productstandaarden. Het is de inspan-
ning die hier beloond wordt en die bevrediging geeft. Werk van de knutselaar 
wordt dan ook anders beoordeeld dan werk van een vakman.

Bij vakmanschap is experimenteren in bescheiden én gecontroleerde mate aan 
de orde; creativiteit van de beroepsbeoefenaar wordt niet méér aangesproken 
dan voor het oplossen van het vraagstuk strikt nodig is. Wederom: wanneer je 
persoonlijk een dienst of een product vraagt dan wil je meestal niet tegelijker-
tijd onderdeel zijn van een experiment. Liefst niet! Vakmanschap refereert aan 
gedisciplineerde beroepsuitoefening. Je weet bij een vakman wat je krijgt en 
je weet dat het aan de ‘standaarden’ voldoet. Sterker dan in het verleden wordt 
vakmanschap tegenwoordig verbonden met klantgerichtheid en dus ook met 
dialoog en dus communicatieve competenties.  
 
De vraag die de ‘klant’ stelt wordt minder ‘enkelvoudig’ beantwoord; er 
bestaat meer zicht op de variëteit die binnen de grenzen die het vakmanschap 
(of combinaties ervan) stelt, mogelijk is. Dat zou je hedendaags vakmanschap 
kunnen noemen. (zie Mertens, 1996) 
 

Professional en vakman: graduele verschillen?
Wanneer spreken we nu over een ‘vakman’ en wanneer over een ‘profes-
sional’? In het alledaagse taalgebruik lijkt het er op dat de twee begrippen als 
synoniem gebruikt worden. En soms kan dat ook. Wanneer we echter zoeken 
naar verschil in betekenis dan is de vakman van de professional te onderschei-
den doordat de vakman een groter en stabieler repertoire heeft waaruit hij put 
dan de professional. De professional wordt geacht meer doelzoekend te zijn 
en bij die doelen passende oplossingen te zoeken. De vakman pakt in de regel 

‘een bekend probleem’ aan en zijn vakmanschap bestaat uit de keuze van de 
benadering (letterlijk: de gereedschappen) en de soevereiniteit waarmee hij die 
benadering in de praktijk hanteert. Soevereiniteit is een kenmerk van vakman-
schap. De vakman ‘beheerst’ een situatie, hij is de situatie de baas. Bij het 
werk van de vakman is relatief gemakkelijk vast te stellen of het aan de eisen 
voldoet. Immers, de criteria voor de toetsing zijn bekend. 

Bij de professional ligt dat wezenlijk anders. Hij is meer exploratief bezig en 
om te ontdekken of de exploratie aan de te stellen eisen voldoet, vraagt dat om 
meer interpretatie. De opdracht is ambigu en de oplossingen zijn dat vaak ook. 
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Een professional in de hier gehanteerde betekenis kan niet zonder de steun van 
een organisatie waarbinnen ervaringen gedeeld worden en er geleerd wordt. In 
dat cumulatieve proces plaatst de professional zichzelf en zijn werk. 
De vakman leert van de ‘herhaling’, door de verrichtingen vaker uit te voeren 
neemt de kwaliteit waarmee ze verricht worden toe. Een ‘medisch specialist’ 
in een ziekenhuis is dan ook in de hier gehanteerde onderscheiding eerder 
een vakman dan een professional. Dat zien we ook in de opstelling van de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg die een bepaalde routine maatgevend 
laat zijn voor de kwaliteit van een opererende specialist. Onder een bepaalde 
kwantitatieve grens is er een onvoldoende waarborg voor kwaliteit, de routine 
is dan onvoldoende en de risico’s voor fouten te groot. 

Ook de vakman wordt geconfronteerd met het onvoorziene en het toevallige 
maar in de regel wordt juist geprobeerd in de omschrijving van het werk dat 
onvoorziene uit te sluiten. Doet het zich voor dan wordt verondersteld dat de 
vakman ook dan adequaat weet te handelen. Dat kan zijn door het werk stil te 
leggen en het overleg over hoe de ontstane situatie aangepakt dient te worden 

‘op te schalen’. Een ander kenmerk van de werksituatie van een vakman is 
de ‘beperktheid’. De vakman beheerst een bepaald onderdeel van een groter 
geheel. Het voorbeeld van de medische specialist kan hier ook weer worden 
aangevoerd: was het zo dat in een voorbije periode de specialist (de vakman) 
maatgevend was voor het zorgproces, nu is de specialist meestal ingebed in 
een team van meerdere ‘specialiteiten’. De aansturing van een dergelijk team 
van specialiteiten is weer een nieuw ‘probleem’ en wordt meestal gekenmerkt 
door grote complexiteit. De vakman is deel van een groter geheel, het grotere 
geheel is waar het uiteindelijk om gaat. Bij de bouw van een huis is niet maat-
gevend of de loodgieter zijn vak verstond maar of er in toto een ‘goed huis’ 
binnen de geldende randvoorwaarden is ontstaan. De aansturing (inclusief 
het bedenken) van grote projecten is een professionele activiteit die vaak met 
veel ambiguïteit omgeven is. Het ontwerpen en uitvoeren van dergelijk project 
is vergelijkbaar met het oplossen van een som met veel onbekenden. Of een 
dergelijk project uiteindelijk een succes is, is een kwestie van evaluatie. 

Evalueren is derhalve een basiselement in het professionele werkproces. Voor 
die evaluatie zijn voldoende methodieken en hulmiddelen bekend, aan de 
benutting er van schort het in veel organisaties. Toch kan gezegd worden dat 
in een professionele organisatie een evaluatie, zowel tijdens de uitvoering 
van projecten als bij de afronding, een bestanddeel hoort te zijn. Evaluatie, 
feedback en daardoor leren. Leren als ‘groei van kennis’ en als vorm van 

‘verantwoording’ over hoe de dingen gegaan zijn. In mijn wijze van zien 
worden vakmensen ingezet door professionals waarbij de professional op een 
hoger systeemniveau van de werkorganisatie zijn aangrijpingspunt kiest. Als 
gevolg daarvan komt er meer ruimte om aandacht te geven aan vakmanschap 
en van de beperking die daarin ligt een ‘sterkte’ te maken. 
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Tegenwoordig: iedereen ‘professional’ ?
In het huidige taalgebruik wordt gemakshalve iedereen die een beetje langer 
naar school geweest is als professional aangeduid. De vraag stelt zich dan wat 
de onderscheidende waarde is van de duiding ‘professie’ nu iedereen zich als 
een professional mag typeren en dat zelfs aangemoedigd wordt? Moeten we de 
werker in de thuiszorg als een professional duiden? En ook de werkers bij de 
woningbouwverenigingen? En elke leraar in het basisonderwijs? En dus ook 
elke medewerker bij de politie? Ik denk dat deze duiding vervolgens niet veel 
helpt. In de gevoelswaarde van het begrip ‘professional’ ligt opgesloten dat de 
werker die als professional getypeerd wordt een zekere autonomie heeft bij de 
uitoefening van zijn werk. En dat hij ook meedenkt over ‘welk werk er het beste 
kan geschieden’. Ook het begrip ‘discretionaire ruimte’ associeert in dit verband. 

In een maatschappij waarin ‘individualisering’ en ‘autonomie’ belangrijke 
waarden zijn, willen burgers die waarden ook kunnen terugvinden in de wijze 
waarop arbeidsorganisaties georganiseerd zijn. Dat is consistent. Het orga-
niseren van werk is daardoor niet gemakkelijker geworden. Immers werken 
doe je veelal niet alleen en vooral met anderen. Veel werk is een ‘sociale 
activiteit’ omdat je alleen door en met anderen kunt werken. Werken is dus 
sociaal geconditioneerd: er is een arbeidsdeling, organisatie en hiërarchie. Drie 
aspecten van de sociale omgeving die in het privé-leven van burgers niet in 
hoog aanzien staan. Door die spanning wordt het organiseren van werk en het 
leidinggeven aan werk er niet eenvoudiger op. En voor degenen die leiding 
geven aan organisaties is de uitdaging het werk voor iedereen stimulerend 
en uitdagend te maken. In de retoriek die daarvoor ontwikkeld is, speelt het 
begrip ‘professional’ een belangrijke rol. De vraag is of dit helpt. Zoals uit het 
bovenstaande wel reeds duidelijk geworden is, denk ik dat het niet helpt om 
iedereen te typeren als ‘professional’. Door de professional op een voetstuk te 
plaatsen en te bevestigen in de individuele persoonlijke autonomie wordt het 
meestal nog moeilijker om medewerkers in een ‘groter geheel’ te laten werken. 
Volgens mij moet het er om gaan professionele organisaties te bevorderen 
die denken in ‘ketens’ van activiteiten en in netwerken van instituties. En dat 
betekent vooral ‘boven individueel’. 

Ik denk dan ook dat het meer op zijn plaats is de bijdrage te benadrukken die 
een medewerker levert in een groter geheel. Een leraar op een school levert 
een bijdrage in het onderwijsproces zoals de school dat ziet, de medische spe-
cialist werkt in een team dat verantwoorde zorg levert, een politiemedewerker 
is deel van een team dat een ordeprobleem aanpakt, enz. Ik zie er dan ook meer 
in om vooral het individuele vakmanschap dat elke medewerker afzonderlijk 
in die arbeidsdelige organisatie levert op de voorgrond te plaatsen en vervol-
gens te laten zien hoe het ‘ensemble’ van bijdragen zorgt voor het resultaat dat 
de organisatie nastreeft. Ik ga er dus vanuit dat de bijdrage die een medewerker 
moet leveren niet elke dag anders is, dat niet voortdurend hoeft te worden 
nagedacht over de meest essentiële karakteristieken van die bijdragen. Te veel 
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wordt verondersteld dat het allemaal zou gaan om unieke opgaven en dat alles 
in de publieke dienstverlening geïndividualiseerd dient te worden. Dat kan 
niet, is onwenselijk, overbodig en onbetaalbaar. Veel van de maatschappelijke 
dienstverlening is routinewerk en mag gerust zo georganiseerd worden. Niets 
behaaglijker dan zorgvuldig uitgevoerde routines – daar is niks onmenselijks 
aan. Onmenselijk is ondoordacht geëxperimenteer op basis van een verkeerd 
begrepen norm van professionaliteit.

Voor veel van de organisaties in de publieke dienstverlening, en dus ook in de 
politie, is er behoefte aan een meer precieze omschrijving van hun primaire 
processen: welk probleem moet worden opgelost en hoe kunnen wij dat het 
beste doen? Over die ontwerp vraag moet in de organisatie voortdurend 
worden nagedacht maar m.i. wel in een ander proces dan de ‘dagelijkse 
uitvoering’. Ik zou uitvoering en ontwikkeling in de organisatie scheiden ook 
al weet ik dat beide op elkaar betrokken dienen te zijn. En dat alle uitvoerende 
medewerkers ook een bijdrage kunnen leveren in de ontwikkeling. Maar het 
zijn twee te onderscheiden processen. Wanneer ze door elkaar gaan lopen is de 
kans groot dat het een rommeltje wordt.

In de publieke dienstverlening is het wenselijk dat er binnen de instellingen 
een goed gevoel bestaat voor de regel en de uitzondering. Dat wat als regel 
getypeerd wordt krijgt een standaardbehandeling. De uitzondering niet en daar 
is maatwerk de oplossing. In de publieke dienstverlening zijn professioneel 
doordachte en ontworpen werkprocessen nodig. Er is dringend behoefte aan 
weloverwogen standaardisering die richting geeft aan het werk van de indivi-
duele medewerkers die hun vak verstaan binnen de context van een organisatie 
met een opdracht.  

De normen waar aan die werkprocessen dienen te voldoen, behoren in een 
branche voortdurend onderwerp van beraad, reflectie en herziening te zijn. Die 
reflectie moet de afzonderlijke organisatie overstijgen. Binnen de werkorgani-
satie is het van belang dat de routineprocessen conform de afspraken worden 
uitgevoerd. Herziening en innovatie moeten eveneens goed georganiseerde 
processen zijn. Deze herzieningsprocessen kunnen door dezelfde mensen die 
met de uitvoering belast zijn worden uitgevoerd maar het is een ander proces. 
Het uit elkaar kunnen houden van die twee bewegingen is voor een organisatie 
een standaard van bekwaamheid. De publieke dienstverlening is daar traditio-
neel niet goed in! Vooral daar waar sprake is van ‘professionals’ worden deze 
werkprocessen gemakkelijk door elkaar gegooid. 

Voor de routines in de publieke dienstverlening zijn normen vanzelfsprekend 
– een branche dient normen te hebben. De organisatie die tot een branche 
gerekend wordt, lijkt voor 80% op een ander en de variëteit zit in de 20%. Een 
branche kent een norm – een afzonderlijke organisatie geeft aan hoe ze zich tot 
die norm verhoudt.
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Burgers verwachten van publiek werkende organisaties professioneel uitge-
voerde werkprocessen, meestal routines. Ze verwachten niet elke keer hoog-
standjes van perfectie en innovatie. Misschien dat dit klinkt als ‘middelmatig’ 
maar ik wil gezegd hebben dat middelmatig ‘niet slecht’ is. Daarnaast zullen 
er altijd organisaties zijn die excelleren én er zullen achterblijvers zijn. Die 
laatste categorie vormt een probleem – de eerste niet.

Concluderend: het professionaliseringsconcept is meer een probleem dan 
een oplossingsrichting, hoogwaardige uitvoering als routine biedt betere 
waarborgen voor kwaliteit en een branche die geen expliciete standaarden voor 
kwaliteit heeft, mist iets essentieels. Vakmanschap wordt ingezet in profes-
sioneel ontworpen processen van publieke dienstverlening.

Professie en politie - terug naar ons voorbeeld
In de negentiger jaren ben ik geruime tijd onder de indruk geweest (zie 
Mertens, 1996) van Ishiguro’s boek “The remains of the day” – ook schit-
terend verfilmd met Anthony Hopkins in de hoofdrol. Voor mij was dat 
boek een prachtige illustratie van vakmanschap in een beroep dat ‘relatief’ 
eenvoudig oogt: de butler. Het boek is doordrenkt van de vraag: wat is 
goede beroepsuitoefening en het antwoord dat daar op komt is: waardigheid. 
Ishiguro laat zijn romanfiguren spreken over het onderscheid tussen ‘profes-
sioneel’ en ‘amateur’ en hij doet dat op verschillende niveaus. Wat ik er aan 
over gehouden heb is dat het vakmanschap van de butler zijn begrenzing 
vindt in de waardigheid en respect van de taak die uitgevoerd wordt – er 
zijn grenzen aan wat je doen kunt maar binnen die grenzen ben je dienstbaar. 
Als het ‘huis’ waar je als butler dient de verkeerde dingen doet, dan kun jij 
geen goede butler zijn, want of je het wil of niet: je verliest je waardigheid. 
Binnen je persoonlijke beroepsuitoefening is de vraag naar de goede butler 
permanent aan de orde door het vertellen van verhalen. Deze verhalen wor-
den uitgewisseld en becommentarieerd. Conclusies worden getrokken maar 
altijd in het besef dat het de volgende keer toch weer anders kan zijn. Aldus 
ontstaat een gedeeld patroon van normen, werkwijzen en werkhoudingen die 
samen het vak encadreren. 

De kleine verhalen die de grondslag vormen voor dit boek zouden het begin 
van de hier bedoelde reflectie kunnen zijn. Belangrijk is dat verhalen ‘weer-
sproken’ worden, want wanneer dat niet gebeurd, kunnen mensen tot aan het 
einde der jaren dezelfde dingen blijven zeggen. Want bij vrijwel alle verhalen 
zijn kanttekeningen te plaatsen zoals ik ook al deed bij de aanvang van dit 
artikel bij het aangereikte verhaal uit de politiepraktijk.

Natuurlijk is de politie geen organisatie van butlers. Maar het dienstbaar met 
gezag komt wel dicht in de buurt van Ishiguro’s roman. In die roman komt, 
als ik me goed herinner, geen politieagent voor, maar hij had zo kunnen 
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aanschuiven bij de gesprekken die de butler in hun beroepsvereniging voeren. 
Interessant is nog dat het huis in het boek van Ishiguro direct associeert met 
Warnsveld: een huis waar butlers heel vertrouwd mee zullen zijn.
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Imago van de politie

Vorige week had ik nog een jonge knul van 17 jaar als verdachte, die zo 
gigantisch vervelend en onbeschoft was tijdens het verhoor. Een uur lang 
zaten mijn collega en ik met hem in het verhoor en er kwam geen fatsoen-
lijk woord uit zijn mond: “jij en jou”, “jij zegt dit”, “jij discrimineert” en 
dan nog de nodige scheldwoorden. Hij maakte het mij moeilijk om nog 
beleefd te blijven ten opzichte van hem. Op een gegeven moment floepte ik 
eruit: ”Ik ben helemaal klaar met je, ik probeer een uur lang een fatsoenlijk 
gesprek met je te voeren, maar op deze manier is dat niet mogelijk. We 
hebben jouw verklaring verder niet nodig, want er is al voldoende bewijs. 
Flikker maar op, dit is echt kansloos.” 

Onbeschofte verdachten zijn part of the game, zou je kunnen denken. Nou, 
ik vind van niet! Mijn collega speelt de good cop, maar als mijn collega en 
ik continu beledigd worden, is het voor mij gewoon afgelopen, uit.

De Nederlandse politie moet op een gegeven moment een grens trekken en 
bepalen wat wel en niet kan. Ze moet een statement maken dat men respect 
op dient te brengen voor een politieagent en hem gewoon fatsoenlijk dient 
te behandelen. Ik heb geen zin meer om me alles te laten zeggen. Je hoeft je 
niet voor alles te laten uitschelden. Ik vind dat het imago van de politie niet 
heel vriendelijk hoeft te zijn. 

Je moet streng en oprecht zijn.
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Probleemwijken
Over veiligheid, burgers en leiderschap*

Gabriël van den Brink en Peter van Os

Dat probleemwijken een hoogst actueel onderwerp vormen behoeft geen 
toelichting. Kort na de officiële start van ons lectoraat werd Parijs door 
hevige rellen opgeschrikt. Menig politicus, professional en commentator 
vroeg zich bezorgd af of zulke taferelen ook in Nederland te verwachten zijn. 
Na een tijdje ontstond het idee dat deze kans bescheiden is, mede omdat de 
Nederlandse politie vergeleken met de Franse op een heel andere wijze te 
werk gaat. Er zijn wijken met ernstige achterstand in Nederland, maar over 
het algemeen heeft de politie een goed contact met de bevolking en ziet zij de 
spanningen in vroeg stadium aankomen.
 
Een en ander nam niet weg dat er ook in Nederland een aantal probleemwijken 
bestaan en dat dit vraagstuk een zekere urgentie vraagt. Een van degenen die 
daar scherp van doordrongen was, is Pieter Winsemius. Mede daarom luidde 
hij in het najaar van 2006 als Minister van VROM de alarmbel. En hij wist 
waar het over ging omdat hij enige tijd daarvoor een WWR-rapport over de 
situatie in Nederlandse wijken had gepubliceerd. Zijn waarschuwing dat we 
echt iets aan deze wijken moesten doen, was niet aan dovemansoren gericht. 
Het zorgde ervoor dat de kwestie hoog op een politie agenda kwam. 

Het is dan ook geen toeval dat het vraagstuk van de probleemwijken een 
prominente plaats kreeg op de agenda van het nieuwe kabinet dat begin 2007 
gevormd werd. Daarbij koos men een opvallende benadering. De bewinds-
personen waren bereid om het land in te gaan om zich te verdiepen in de 
vraagstukken van de burgers. Dat betekende voor dit dossier dat Ella Vogelaar 
als nieuwe Minister een persoonlijk bezoek aan alle 40 wijken bracht om te 
zien hoe men de problematiek het beste kan aanpakken.
 
Overigens werd de urgentie van deze problematiek in het voorjaar van 2007 
nog eens onderstreept. In maart van jaar schoot een politieman in de Utrechtse 
wijk Ondiep een bewoner dood en deden zich chaotische taferelen voor. Niet 
van de omvang en hevigheid als in Parijs maar ernstig genoeg om de wijk een 
aantal dagen met behulp van de ME af te grendelen. De vraag was derhalve: 
Hadden we ons in de ontplofbaarheid van achterstandswijken vergist? 
Begrijpen we eigenlijk wel wat er in deze wijken gaande is? 

* Gebaseerd op: G. van den Brink, Probleemwijken!?, Over mogelijkheden en beperkin-
gen van Nederlandse probleemwijken, te verschijnen in 2007
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Bij ons onderzoek met de werktitel ‘Biografie van probleemwijken’ hebben we 
van meet af aan gepoogd om de complexiteit van het leven in probleemwijken 
recht te doen. Daartoe hebben we meerdere bronnen en werkwijzen met elkaar 
gecombineerd. 

Er is uiteraard gebruik gemaakt van de wetenschappelijke literatuur op dit 
gebied. Onder criminologen, antropologen en stadssociologen is al geruime 
tijd een debat gaande over de vraag wat men onder probleemwijken moet ver-
staan, welke omstandigheden aan de ontwikkeling van deze wijken bijdragen 
en wat overheden of andere instanties daaraan kunnen doen. Dat debat is heel 
interessant maar ook wel enigszins abstract. 

Daarom hebben we – ten tweede – ook gebruik gemaakt van de vele cijfers 
die in diverse databanken zijn opgeslagen. Ze hebben betrekking op de meest 
uiteenlopen facetten van het wijkleven, variërend van het oordeel over de 
woonomgeving of het aantal delicten per wijk tot het gemiddelde oppervlak 
van woningen of de frequentie van het contact dat men met de buren heeft. 
Door het samenvoegen van vier grote bronnen hebben we een eigen databank 
gevormd, die niet alleen uniek is door de vele gegevens die zij omvat, maar 
ook door het feit dat daarin een aantal voor het publiek niet toegankelijke 
gegevens van de politie verwerkt is. Bij gevolg kunnen we zeer gedetailleerde 
uitspraken over bijna 3000 Nederlandse wijken doen en per wijk een analyse 
van haar sterke of zwakke kanten opstellen. 

Vervolgens hebben we – ten derde – ook kwalitatief onderzoek verricht. Van 
de inmiddels befaamde lijst met 56 probleemwijken kozen we er zes uit om 
veldwerk te doen. Deze wijken zijn: de Indische Buurt in Amsterdam, Oud 
Krispijn te Dordrecht, Woensel West in Eindhoven, Velve Lindenhof in 
Enschede, Pendrecht in Rotterdam en Heerlerheide dat onderdeel van de 
gemeente Heerlen is. In die wijken zijn we van maart 2006 tot januari 2007 
met een team van onderzoekers op bezoek geweest. We spraken er met tal van 
bewoners, ondernemers, met politiefunctionarissen, met andere professionals 
en met een enkele beleidsmaker en bestuurder. 

Met andere woorden: we leren de probleemwijken van Nederland kennen 
langs verschillende registers of dimensies die niet tot elkaar te herleiden zijn. 
We hebben te maken met cijfers, met verhalen en met beelden en bij elk van 
deze dimensies komt het wijkleven in een ander licht te staan. 

Het is ondoenlijk om in deze bijdrage alle invalshoeken van ons onderzoek te 
belichten, daarvoor verwijzen we naar de integrale publicatie. In totaal leverde 
het onderzoek tien aanbevelingen op. Drie van deze aanbevelingen willen we 
hier kort toelichten. De eerste aanbeveling richt zich op het belang van het 
handhaven van de openbare orde en de rol van de politie daarin. In de tweede 
aanbeveling motiveren we waarom bewoners serieus genomen moeten worden. 
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In de derde aanbeveling leggen we uit waarom leiderschap zo noodzakelijk is 
en waar dat in onze ogen uit dient te bestaan. Dit zijn drie thema’s die naar ons 
gevoel erg actueel zijn en de komende tijd ook erg veel aandacht zullen vragen.

Handhaven van de openbare orde.
Hoewel gevoelens van onveiligheid met vele factoren verband houden, wegen 
niet alle factoren even zwaar. Uit onze analyse is gebleken dat vormen van 
verloedering en overlast het sterkste effect hebben. Klachten over onveiligheid 
houden in de eerste plaats verband met asociale gedragingen zoals schreeuwen 
of lawaai maken, rommel op straat gooien, met brommers heen en weer racen, 
bewoners bedreigen of uitschelden, vernielingen aanrichten etc. We zagen 
een duidelijke samenhang: hoe problematischer de bewoners het leven in een 
wijk vinden, des te hoger scoort die wijk op overlast en wanorde. Daarbij 
gaat het niet alleen om subjectieve ervaringen of indrukken. We zagen dat er 
een positieve correlatie is met objectieve kenmerken zoals het aantal delicten 
en het aantal delinquenten in een gebied. Dat laatste is opmerkelijk omdat 
dergelijke gegevens doorgaans alleen aan de politie en niet aan wijkbewoners 
bekend zijn. Toch konden we ook in dat opzicht een samenhang vaststellen: 
hoe meer delicten er per 1000 inwoners in een wijk gepleegd werden, des te 
problematischer het wijkleven. Onze conclusie was dan ook dat moeilijkheden 
op het gebied van leefbaarheid en veiligheid in de eerste plaats uit een versto-
ring van de juridische, sociale en morele orde in een wijk voortvloeien. Het 
gaat hier om een algemene samenhang die niet alleen op een analyse van bijna 
3000 woonwijken in Nederland berust maar ook door buitenlandse bevindin-
gen bevestigd wordt.

Het is daarom niet vreemd dat we deze samenhang eveneens aantreffen in de 
zes probleemwijken die we nader onderzocht hebben. Veel bewoners van de 
Indische Buurt klaagden over het gedrag van jongeren. Die zouden ’s nachts 
lawaai maken en voortdurend vernielingen aanrichten. Wie daar iets van zegt, 
krijgt meteen een grote bek terug. Het zijn vooral oudere autochtonen die zich 
ergeren aan het gedrag van allochtone jongeren. Dezelfde problemen deden 
zich in Pendrecht voor. Daar zijn het met name Antilliaanse jongeren die veel 
overlast veroorzaken. Ze zijn de hele dag met muziek of blowen in de weer 
en maken zich vaak schuldig aan geweldpleging. Overigens doen dergelijke 
verschijnselen zich tot ver buiten de Randstad voor. Ook de bewoners van 
Heerlerheide konden zich enorm storen aan jongeren die in het winkelcentrum 
rondhingen en een grote bek terug gaven. Het illustreert dat asociale gedragin-
gen in de door ons onderzochte probleemwijken vaak voorkomen. Dat geldt 
eveneens voor allerlei vormen van criminaliteit of illegaliteit. In Pendrecht 
waren verschillende bewoners en winkeliers slachtoffer geworden van een 
overval. In Heerlerheide vond men de grootschalige productie en verkoop van 
wiet inmiddels heel normaal. De bewoners van Woensel West gingen gebukt 
onder de overlast door verslaafde prostituees terwijl die van Velve Lindenhof 
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met de uitwassen van twee coffeeshops geconfronteerd werden. In vrijwel alle 
wijken kwamen problemen zoals huisjesmelkers of illegale bewoning voor.

Een opmerkelijke uitkomst van ons veldwerk was dat deze verschijnselen 
vooral een probleem vormden als ze op een geconcentreerde manier voor-
kwamen. Soms ging het om concentratie in ruimtelijke zin. In verschillende 
wijken wees men ‘rotte plekken’ aan waar meerdere vormen van verloedering 
elkaar versterken. De politie van Dordrecht stelde vast dat de situatie meestal 
onomkeerbaar wordt zodra een aantal probleemfamilies op een kluitje bij 
elkaar wonen. In vier van de zes door ons bezochte wijken bleek dat deze plek-
ken op een of andere manier met ex-woonwagenbewoners van doen hebben. 
Enschede kent een groep van onderling verbonden families die veel overlast 
veroorzaken en uit een voormalig woonwagenkamp afkomstig zijn. In een be-
paald deel van Heerlerheide komen relatief veel criminelen en kampbewoners 
voor. Hetzelfde gaat voor Woensel West en Dordrecht op. Maar het hoeft niet 
altijd om een concentratie in ruimtelijke zin te gaan. De problemen kunnen 
zich ook toespitsen op een bepaalde groep. Het is opvallend dat bewoners van 
onze probleemwijken vaak de Antillianen als de voornaamste boosdoeners 
aanwijzen. Heel wat autochtone bewoners van Pendrecht storen zich aan 
deze groep: ze maken voortdurend ruzie en lawaai, ze zijn veelal werkeloos 
en ze willen zich niet aanpassen. Overigens gelden deze bezwaren met name 
voor de nieuwkomers en niet voor degenen die al wat langer in ons land zijn. 
In Krispijn en Woensel West riep het optreden van Antilliaanse drugdealers 
problemen op. In de laatst genoemde wijk liepen de situatie bijna uit de hand 
en zag de politie zich gedwongen tot een strenger optreden.

Dat brengt ons bij de vraag welke aanbevelingen men op dit gebied kan doen. 
Ons antwoord is even triviaal als wezenlijk: het gaat in de eerste plaats om 
een strakkere vorm van handhaven. Dat is ook het antwoord dat de politie en 
andere professionals in de praktijk geven. We kwamen tijdens het veldwerk in 
de zes probleemwijken vele voorbeelden van meer intensieve handhaving op 
het spoor. Voor Woensel West wierp een strakker beleid inzake prostitutie en 
daarmee samenhangende overlast onmiskenbaar vruchten af. Men nam strikte 
maatregelen met betrekking tot het tippelen waarbij het handhaven van die 
maatregelen een taak voor speciaal opgeleide agenten werd. Met betrekking tot 
verslaafden voerde men een strenge controle op basis van pasjes in. De kern 
van het beleid was: bij het minste of geringste aanhouden en voorgeleiden. Dat 
bleek ontmoedigend te werken. De politie van Dordrecht kiest voor eenzelfde 
beleid: de veroorzaker van overlast krijgt slechts één waarschuwing. Gaat hij 
nogmaals in de fout dan is hij meteen zijn spullen kwijt. Bij de ontdekking van 
een hennepkwekerij doet men hetzelfde: men gaat onmiddellijk over tot aangifte, 
ontmanteling en strafrechtelijke vervolging. Heerlerheide voert evengoed een 
lik-op-stuk-beleid. Men heeft ontdekt dat drugsgebruik en overlast door een 
grootschalig optreden van politie, stadswachten en andere toezichthouders 
wordt afgeremd. Bijgevolg schrikt men niet langer terug voor een strak optreden 
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richting jongeren die overlast veroorzaken. De handhavers van Pendrecht 
hebben een rigoureuze manier bedacht om te voorkomen dat slooppanden door 
junkies gebruikt worden: daartoe ontdoet men lege woningen van elk bruikbaar 
onderdeel en last men ijzeren platen voor de deur. Ook degenen die huisvuil la-
ten slingeren zit men op de huid: men ruimt de vuilnis weliswaar op maar stuurt 
een rekening naar de veroorzaker. Een laatste maatregel die goed in dit rijtje past, 
is het plaatsen van camera’s. Dat werd ondermeer in Heerlerheide en Woensel 
West gedaan, al moeten we daarbij aantekenen dat dit niet altijd succesvol was. 
In Woensel bracht het inderdaad meer veiligheid, maar in Limburg zorgde het 
slechts voor een verplaatsing van de overlast. Bovendien gingen onverlaten er 
op een zeker moment met de camera’s vandoor.

Over het algemeen juichen de bewoners deze strakkere vormen van handha-
ving bijzonder toe. Ze zijn van mening dat de politie in het verleden onvol-
doende aanwezig was. In Enschede wilden wijkagenten na de melding van een 
ruzie nog wel eens een blokje omrijden. Er zijn ook bewoners die menen dat 
de politie te veel over haar kant liet gaan. Het is niet voor niets dat de bewo-
ners van Velve Lindenhof al eens handtekeningen ophaalden voor het sluiten 
van de coffeeshops. Tot hun genoegen zien bewoners vandaag de dag dat de 
politie veel korter op de problemen zit. Niettemin moesten we voor een paar 
wijken vaststellen dat het gezag op straat nog niet helemaal heroverd is. Met 
name in Amsterdam willen allochtone jongeren nog wel eens een kat-en-muis-
spel met de agent spelen. Ze zien de politie als een vijand die zich aan racisme 
schuldig maakt en proberen haar te slim af te zijn. Agenten die in burger de 
staat opgaan, worden meteen door allochtone jongeren gespot. Bewoners zien 
dat de politie voor de gek gehouden wordt en pleiten voor een harder optreden. 
Overigens kwam dat ook in Heerlerheide voor waar jongeren door het gebruik 
van hun mobiele telefoon de politie vaak te vlug af blijken. Sommige agenten 
sluiten zich bij deze mening aan en vinden het huidige beleid te slap. Een 
Rotterdammer betreurt dat de politie geen wapenstok meer draagt en dat het 
dienstpistool niet al te zeer mag opvallen. Op die manier kun je nauwelijks 
gezag afdwingen, meent hij. Hij vindt het eveneens verkeerd om met burgers 
in debat te gaan. Wat hem betreft mogen burgers die de agent een grote bek 
geven meteen een bon krijgen. Het blijkt ook uit het verhaal over ‘imago van 
de politie’ op pagina 95. Dat probleem speelt trouwens ook bij andere gezags-
dragers. Zo zouden sommige bewoners graag zien dat de bevoegdheden van 
stadswachten werden uitgebreid. Het probleem is niet alleen dat de bevoegd-
heden van deze functionarissen bescheiden zijn, maar ook dat lastige jongeren 
dat heel goed dóór hebben.

Aanbeveling 1:
Beschouw het handhaven van de openbare orde in probleemwijken als 
een urgente en permanente opgave. Het gezag van de politie in het 
publieke domein mag niet ter discussie staan. Men hoeft niet te streven 
naar zero-tolerance maar het verstoren van de juridische of sociale 
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orde vraagt om een duidelijk en consistent optreden. Concentratie van 
storend gedrag op bepaalde plaatsen of tijdstippen moet men zoveel 
mogelijk verhinderen.

Bewoners serieus nemen.
Er is de afgelopen jaren veel over een kloof tussen bestuurders en burgers 
gedebatteerd. Daarbij gaan de gedachten in de eerste plaats naar Den Haag 
of Brussel uit. Het vermoeden is dat bestuurders en politici zo zeer door hun 
eigen besognes in beslag genomen zijn dat ze niet langer begrijpen waar het de 
gewone man om gaat. Velen denken dat dit minder sterk geldt voor de lokale 
overheid. Het bestuur op plaatselijk niveau – en zeker op het nog lagere niveau 
van stadsdelen – zou dichter bij de burger staan. 

Daarom zouden problemen op het gebied van leefbaarheid of veiligheid in de 
eerste plaats een zaak van plaatselijke bestuurders moeten zijn. Helaas moeten 
wij vaststellen dat dit niet klopt. Ook in de door ons onderzochte probleemwij-
ken manifesteert zich een kloof tussen burgers en overheid. Het lijkt er zelfs op 
dat die kloof daar dieper is dan in veel andere wijken, al was het maar omdat 
de leef- en denkwereld van de bewoners enerzijds en die van de beleidsmakers 
anderzijds op vele punten van elkaar afwijken.

In ons veldonderzoek vonden we meerdere sporen van die kloof. Over de be-
woners van Velve Lindenhof in Enschede wordt gezegd dat zij de overheid en 
overheidsfunctionarissen met een zekere argwaan bezien. Ze willen eventuele 
problemen het liefst onder elkaar regelen. Bemoeienis van buitenaf wordt niet 
op prijs gesteld. Mede daarom doen zij niet snel aangifte. Ze namen lange tijd 
een vijandige houding tegenover de politie aan. Dat begint weliswaar te ver-
anderen maar het is nog altijd zo dat bewoners die iets te melden hebben daar 
niet graag voor uitkomen. In Heerlerheide, een wijk ooit gebouwd voor de 
werkers in de mijnen, deed zich een vergelijkbare situatie voor. De bewoners 
hebben veel onderling contact maar de omgang met overheidsfunctionarissen 
blijft stroef. Overigens dragen beide partijen daartoe bij. 

Van de gemeente wordt gezegd dat zij regelmatig plannen maakt zonder dat 
de bewoners daarin gekend worden. En van de bewoners wordt gezegd dat zij 
de overheid als een vreemde of zelfs vijandige instantie zien. Dit laatste geldt 
niet voor de bewoners van Woensel West in Eindhoven. Zij hebben over het 
algemeen wel enig vertrouwen in de overheid maar dat neemt niet weg dat 
ook zij hun zaakjes liever zelf regelen. Ze geven niet alles wat ze weten aan de 
politie door. 

Ze doen dat eigenlijk alleen wanneer ze een persoonlijke relatie met de 
betrokken functionaris hebben. Omgekeerd wordt de bemoeienis van sommige 
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professionals gemakkelijk als een bedreiging opgevat. In de Dordrechtse wijk 
Pendrecht kijken de bewoners eveneens met een zekere argwaan naar de over-
heid, zij het dat dit vooral geldt voor bewoners met een allochtone achtergrond. 
Ze zijn bijvoorbeeld bang dat de gemeente tot gedwongen spreiding overgaat. 
Ze zijn er eveneens van overtuigd dat de politie minder alert reageert wanneer 
een melding van allochtone zijde komt. Verder speelt hier de politieke situ-
atie mee en wel in die zin dat het overheidsbeleid de afgelopen jaren vooral 
door de stem van boze autochtone burgers werd bepaald. Dat maakt het voor 
allochtone bewoners van Pendrecht niet eenvoudiger om het bestuur als ‘hun’ 
overheid te zien. Voor de Indische Buurt geldt iets soortgelijks maar dan met 
een ander voorteken. Hier zijn het juist de autochtonen die zich niet langer 
herkennen in de plaatselijke overheid. Zij voelen zich in de steek gelaten door 
het bestuur, vinden dat het de verkeerde prioriteiten stelt en klagen erover 
dat het stadsdeel vooral mooie plannen maakt terwijl de problemen niet echt 
worden aangepakt. Eigenlijk lijkt Krispijn de enige wijk waar de relatie tussen 
overheid en burgers verbeterde.

Onze gesprekken kwamen regelmatig op de vraag hoe deze weinig hoopvolle 
situatie te verklaren is. Daarbij viel op dat veel professionals de bewoners van 
probleemwijken als passief betitelen. Ze zeggen dat bewoners moeilijk bij een 
proces van renovatie te betrekken zijn. Ze stellen dat klassieke methoden om 
bewoners te activeren in deze wijken niet werken. Ze klagen erover dat slechts 
een gering aantal personen zich als vrijwilliger wil inzetten. En als er in de 
wijk wel activiteit ontstaat dan is het omdat de professionele organisatie daar-
aan trekt. Maar dat vinden wij eerlijk gezegd een wat eenzijdig beeld. Bezien 
vanuit de idealen die moderne bestuurders erop na houden en vergeleken met 
de wijze waarop mondige burgers zich opstellen, kan men wellicht zeggen dat 
de bewoners van probleemwijken passief blijven. Niettemin troffen we een 
groot aantal vermeldenswaardige initiatieven aan. We noemen slechts de be-
woners uit Velve Lindenhof die zich enkele jaren terug over de verwaarloosde 
speeltuin in hun wijk ontfermden. Deze speeltuin ligt in het hart van de wijk 
en heeft een ruim bijgebouw waar allerlei nevenactiviteiten voor de bewoners 
worden georganiseerd. Het bestuur had er de brui aan gegeven. Een bewoner 
trok zich dit aan en nam aanvankelijk in zijn eentje het voortouw, niet wetende 
waar hij aan begon. Die speeltuin leidt nu weer een bloeiend bestaan en biedt 
werk aan een dertigtal vrijwilligers. Met andere woorden: het is niet juist om 
te zeggen dat bewoners van probleemwijken geen enkele activiteit ontwik-
kelen. Het probleem is eerder dat bestaande initiatieven niet genoeg erkend 
en gehonoreerd worden. In elk geval vinden de bewoners zelf dat overheden 
en professionals onvoldoende waardering voor hun inzet opbrengen. Degenen 
die in Enschede de speeltuin weer tot leven wekten, hadden van de gemeente 
meer belangstelling verwacht. Een vrijwilligster uit Rotterdam klaagt erover 
dat professionele instanties op een slordige manier haar tijd en inspanningen 
omgaan. Ze hoeft geen geld maar ze wil wel gerespecteerd worden.
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Los van de klacht dat er onvoldoende waardering voor hun inzet is, vinden 
veel bewoners dat de overheid eenzijdig opereert. Het komt te vaak voor dat 
het plaatselijke bestuur tot maatregelen overgaat zonder dat de bewoners 
daarin gekend worden. Daarom zouden we graag zien dat eigen activiteiten 
van bewoners meer gehonoreerd en zelfs versterkt worden. Juist in probleem-
wijken is daar alle reden toe. Anders gezegd: in plaats van klachten over de 
passiviteit van bewoners in probleemwijken zou het beter zijn om het eigen 
initiatief dat van tijd tot tijd aanwezig is tijdig te herkennen, volop te waarde-
ren en te versterken . Zorg ervoor dat bewoners daadwerkelijk gehoord worden, 
ook als het gaat om mensen die weinig opleiding gevolgd hebben of dingen 
roepen die in de oren van moderne bestuurders verdacht klinken. Maak dat ze 
in een vroeg stadium bij plannen voor het renoveren van hun wijk betrokken 
zijn en grijp dergelijke processen aan om het aantal contacten te vermeerderen. 

Spreek de burgers altijd aan op wat ze wél kunnen en vermijdt een gesloten op-
treden waarbij het beleid op eenzijdige wijze door de corporatie of de overheid 
wordt opgelegd. Luisteren naar burgers betekent niet ze op alle punten hun zin 
geven. Er kunnen sterke argumenten zijn om tegen de wensen of denkbeelden 
van bewoners in te gaan – we komen daar zo dadelijk nog op terug. Maar ook 
in dat geval moet je burgers serieus nemen. Er kan in de moderne samenle-
ving niet langer bestuurd worden op de manier die een halve eeuw geleden 
gangbaar was. Dat wordt door hoog opgeleide en welvarende burgers niet 
geaccepteerd. Er is geen enkele reden waarom dat anders zou zijn voor de vaak 
laag opgeleide en minder welgestelde burgers van probleemwijken. 

Aanbeveling 2:
Maak dat de burgers die wijkproblemen aanpakken zoveel mogelijk 
erkend en gewaardeerd worden. Spreek de bewoners aan op wat ze 
wél kunnen en stimuleer hun zelfwerkzaamheid. 
Neem burgers altijd serieus, ook als ze dingen roepen die slecht 
uitkomen of niet bij het beleid passen. Vermijd te allen tijden dat 
maatregelen met betrekking tot de wijk op een eenzijdige manier aan 
de bewoners worden opgelegd. 

Leiderschap noodzakelijk
De lezer vraagt zich misschien af of luisteren en leiderschap wel met elkaar te 
combineren zijn. Wat zou het leiderschap in probleemwijken betekenen? Hoe 
kan men van de ene kant volhouden dat het eigen initiatief van burgers belang-
rijk is en van de andere kant aandringen op krachtige bestuurders of politici? 
Hoewel deze vragen voor de hand liggen, komen zij voort uit een achterhaald 
idee van gezagsuitoefening. Het zojuist geformuleerde dilemma – waarbij 
leiderschap en luisteren elkaar lijken uit te sluiten – bestaat alleen zolang men 
opvattingen van een halve eeuw terug hanteert. In die tijd zat de gezagsuit-
oefening inderdaad hiërarchisch in elkaar. Er waren groepen of personen die 



105

macht hadden en wisten (of dachten te weten) hoe het verder moest. Dat beeld 
is inmiddels achterhaald. Er zijn wel mensen die als politicus, bestuurder of 
beleidsmaker door het leven gaan maar het geven van bevelen is er niet langer 
bij. Dat geldt zelfs bij het uitvoeren van democratisch genomen beslissingen. 
Verschillende factoren dragen daartoe bij. Bijvoorbeeld het gegeven dat 
burgers over de hele linie veel mondiger geworden zijn. Zij hebben niet alleen 
een opvatting maar brengen die ook luid en duidelijk tot uitdrukking. 
Maar ook het gegeven dat de massamedia veel actiever zijn. Dat heeft het oude 
kennismonopolie van de bestuurders aangetast. Bovendien is daar het gegeven 
dat dragers van een publieke functie zich scherper moeten verantwoorden. 
Dat maakt het veel moeilijker om zaken onderhands te regelen. Door dat alles 
werd leiderschap en het uitoefenen van gezag zeker niet eenvoudiger. Het moet 

– zoals dat tegenwoordig heet – in het dagelijkse werk verdiend worden. 

Daarbij komt het op een aantal kwaliteiten aan. Moderne leiders moeten in 
de eerste plaats een goed verhaal hebben. Dat wil zeggen: kunnen uitleggen 
welke richting we op moeten. Verder moet hun uitstraling sterk zijn. Ze 
moeten niet alleen een eigen verhaal hebben maar dat in hun gedrag en per-
soonlijkheid kunnen belichamen. Ten derde mag de afstand tussen hun verhaal 
en hun handelen niet al te groot worden. Het is onmogelijk dat alle beloften, 
toezeggingen of verwachtingen gerealiseerd worden maar er moet toch wel 
een relatie tussen spreken en handelen aanwezig zijn. Last but not least: de 
echte leider is in staat deze kwaliteiten bij de interactie met ondergeschikten of 
burgers te laten zien. In zoverre is modern leiderschap per definitie interactief 
van aard. 

In dat verband is van belang om vast te stellen dat een indirecte werkwijze 
niet langer functioneert. Lange tijd verliep de communicatie tussen burgers en 
bestuur via vertegenwoordiging. Er waren dan een paar actieve bewoners die 
wisten (of dachten te weten) wat hun achterban van bepaalde plannen vond en 
deze denkbeelden tijdens het overleg met bestuurders inbrachten. Die functie 
werd vroeger door organen als de wijkraad of de bewonersraad vervuld. Uit 
ons veldwerk kan men afleiden dat deze organen hun beste tijd gehad hebben. 
Nemen we nogmaals de gang van zaken in Velve Lindenhof. 

Daar was inderdaad een wijkraad die behoorlijk wat activiteiten aan de dag 
legde. Maar om een aantal redenen voldeed zij niet. Ten eerste zaten er vooral 
huiseigenaren in de raad. Dat maakte het voor een aantal bewoners van 
huurhuizen niet gemakkelijk om de wijkraad als ‘hun’ vertegenwoordiging 
te zien. Ten tweede legde de wijkraad een weinig open houding aan de dag: 
ze communiceerde hoofdzakelijk via een website en een wijkkrant terwijl ze 
nauwelijks reageerde op signalen van anderen. Er zijn uiteraard wijkraden 
die deze fouten niet maken maar ook dan kunnen er bezwaren optreden. Zo 
zijn het meestal oudere autochtone bewoners die in dit soort organen tijd en 
energie steken. Het gevolg is dat allochtone burgers, in achterstandswijken 
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veelal een belangrijk deel van de bevolking, nauwelijks vertegenwoordigd zijn. 
Die situatie deed zich onder meer in Pendrecht voor. Het kan gebeuren dat 
bestuurders frequent contact hebben met burgers die affiniteit met hun beleid 
voelen terwijl men andere, meer kritische burgers op afstand houdt. 

Naar verluidt deed zich dat in Heerlerheide voor. In al deze gevallen wordt de 
stem van ontevreden burgers niet of slechts gedeeltelijk gehoord. Dat is op 
het eerste oog gemakkelijk maar in werkelijkheid brengt dit voor bestuurders 
gevaren mee. Ze horen te laat wat de burgers ‘echt’ van hun beleid denken 
en missen de gelegenheid voor het ontwikkelen van leiderschap. Ze zijn 
afgeschermd van het publiek en niet gedwongen om de interactie aan te gaan. 
Dat afschermen komt ten dele door het ambtelijke apparaat. In theorie zouden 
ambtenaren heel wat signalen van gewone burgers aan de bestuurders kunnen 
doorgeven maar dat is zelden het geval. Sterker nog: in de praktijk dringen de 
signalen van burgers zelden tot de ambtenaren door omdat de beleidsrealiteit 
voor hen veelal zwaarder weegt dan de realiteit van het wijkleven. 

Omdat leiderschap een richtinggevend verhaal veronderstelt, mag men zich 
niet beperken tot een louter pragmatische benadering. Voor alle duidelijkheid: 
een bepaalde mate van pragmatisme is onvermijdelijk. Een bestuurder zal niet 
lang geloofwaardig zijn als hij of zij nooit resultaten boekt. Maar het tegendeel 
geldt evenzeer. De bestuurder die zich tevreden stelt met ‘best practices’ zon-
der te kunnen uitleggen wat er goed aan die praktijken is, zal niet lang geloofd 
worden. Met andere woorden: leiderschap vooronderstelt een normatieve hori-
zon, een antwoord op de vraag wat de toestand op langere termijn zou moeten 
(of kunnen) zijn en ook een duidelijke opvatting over de manier waarop we die 
toestand naderbij brengen. Dat geldt bij uitstek voor probleemwijken waar het 
perspectief op verbetering door actuele situatie vertroebeld is. 

Helaas komt het maar zelden voor dat zulke perspectieven op een realistische 
manier verwoord worden. Men blijft vaak steken in een pragmatische aanpak 
hier of een best practice daar zonder te denken over een beleid dat men over 
een wat langere periode kan volhouden. Sommige van onze gesprekspartners 
hebben deze klacht nadrukkelijk geuit. Volgens hen stopt de plaatselijke over-
heid bij voorkeur geld in de aanloopfase van een project. Zodra het project min 
of meer op poten staat, wordt de geldkraan dicht gedraaid of wordt het vanuit 
reguliere middelen gefinancierd. Dat laatste betekent vrijwel steeds dat er op 
personeel bezuinigd wordt met als gevolg dat het even later afgelopen is. Een 
en ander brengt een carrousel van tijdelijke initiatieven mee waarbij steeds 
nieuwe projecten opgezet worden. 

De funeste gevolgen van zo’n projectencarrousel zijn reeds door anderen 
aan de kaak gesteld. Ze zijn sterk voelbaar in probleemwijken, juist omdat 
daar vele verschillende problemen bij elkaar komen. Door een overvloed aan 
tijdelijke projecten treedt er een gebrek aan uithoudingsvermogen en focus op. 
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Er moet door iedereen hard gewerkt worden maar zonder dat men resultaten 
boekt. Wij kunnen dan ook van harte instemmen met het advies om zo veel 
mogelijk van kort-cyclische processen af te zien. Bij dat soort processen 
wegen de belangen van bestuurders of politici vaak zwaarder dan de belangen 
van de wijk. Met het lanceren van een nieuw project hoopt menig politicus 
te scoren in de media terwijl de vraag zou moeten zijn of er een duurzame 
oplossing wordt bereikt.

Aanbeveling 3:
Het verbeteren van probleemwijken vraagt om leiderschap. Daarbij 
moeten bestuurders een normatief verhaal over de langere termijn heb-
ben. Ze moeten dat publiekelijk verdedigen en door hun interactie met 
burgers gezag verwerven. Tijdelijke projecten en pragmatische oplos-
singen schieten hier tekort. Dat verhaal moet ook gaan over de plaats 
van de betrokken wijk in grootschaliger geheel. Maak één persoon 
verantwoordelijk voor de uitvoering en zorg dat hij of zij voldoende 
slagkracht heeft.
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Slimme sim

Alles wat je op televisie ziet, dat kunnen wij ook. En we doen het ook. 
Net zoals in die bekende serie op televisie; CSI. We vinden sporen als er 
gevochten is, of met van die lampen gaan we op zoek naar bloedsporen. 
Zo komen we veel dingen te weten. Schijnbaar hele kleine details kunnen 
ervoor zorgen dat wij een zaak oplossen. 

Zo hebben we vaak te maken met overvallen. Er waren bijvoorbeeld een tijd 
lang veel overvallen op vestigingen van fast-food ketens langs de snelweg. 
Hier bleek het te gaan om een groep jongeren van buitenlandse afkomst. Ze 
hadden de overvallen in verschillende samenstellingen gedaan, waardoor 
het voor ons lastig was er grip op te krijgen.

Bij één overval hebben ze met vuurwapens het personeel bedreigd, in 
een aparte kamer gezet en de GSM’s afgenomen. Die hadden ze weer 
verkocht op de zwarte markt. We hadden alle nummers van de GSM’s en de 
simkaartjes van de medewerkers gekregen en gegevens opgevraagd bij de 
telefoonmaatschappijen. 

Maar wat hadden de jongens nou gedaan; om te kijken of de telefoon het 
deed, had eentje zijn eigen simkaart in de telefoon gedaan. En wij kunnen 
de signalen van de telefoon ook oppikken, dus we konden zien dat er een 
andere simkaart in de telefoon zat. Zo kwamen we heel simpel bij de 
verdachten uit. Toen we ze gearresteerd hadden bleven ze ontkennen, totdat 
we ze confronteerden met hun stommiteit.
 
Het zijn de kleine puzzelstukjes die het ‘m vaak doen!
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Recherchewerk
Effectief handelen in een complexe omgeving

Peter Klerks 

Inleiding
De curricula die aan de Politieacademie worden gedoceerd hebben de 
afgelopen jaren enorme veranderingen ondergaan. Binnen het domein van 
de opsporing vormt de opleiding Recherchekunde hiervan een overtuigend 
voorbeeld. Studenten doorlopen gedurende twee jaar een onderwijskundig en 
vakinhoudelijk gevalideerd programma dat hen opleidt tot het hbo-niveau. Er 
is veel belangstelling voor deze zware duale opleiding, die inmiddels naast 
de algemene variant ook gespecialiseerde afstudeerrichtingen kent, zoals de 
forensisch-technische en de financiële richting en criminaliteitsanalyse. 
 
Docenten, studenten en eigenlijk iedereen die beroepshalve bij 
Recherchekunde is betrokken, raakt enthousiast, omdat het fascinerend en 
bevredigend is om op het hoogste niveau met je vak bezig te zijn en mensen 
zich te zien ontplooien. Toch is er soms ook voorzichtige kritiek hoorbaar: 
niet alleen op enkele praktische en logistieke knelpunten binnen het onderwijs, 
maar ook inhoudelijk. Met name sommige recherchechefs vragen zich openlijk 
af of de organisatie wel zit te wachten op al dat hooggeschoold personeel in 
de opsporing. “Waarom is Recherchekunde eigenlijk nodig? Maken we het 
allemaal niet te moeilijk?”, zo is dan te horen. 
 
Het is verleidelijk om dergelijke twijfel toe te schrijven aan onzekerheid van 
het zittende kader om inhoudelijk te worden overvleugeld. Mogelijk bestaan er 
inderdaad enkele recherchecollega’s die vrezen aan het eind van hun carrière 
nog te worden voorbijgestreefd door jonge, ambitieuze recherchekundigen. De 
ervaring leert echter dat de meesten open staan voor vernieuwing en er naar 
uitzien hun ervaring met slimme en gemotiveerde vakgenoten te kunnen delen. 
De vraag naar de meerwaarde van hoog opgeleide recherchekundigen, die niet 
automatisch naar het management doorstromen, is dus legitiem en dient te 
worden beantwoord. Dit essay beoogt hiertoe op bespiegelende wijze enkele 
overwegingen aan te dragen. Allereerst kijken we naar de taakomgeving van 
de moderne recherche, om vervolgens in te gaan op de kennis en vaardigheden 
die benodigd zijn om binnen die taakomgeving tot optimale resultaten te 
komen. 
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Deels routineus en zorgvuldig, deels uniek en zeer complex
Wie een indruk wil krijgen van de praktijk van opsporingsonderzoeken wordt 
slecht bediend met populaire TV-series als Baantjer, Morse of CSI Miami. In 
de echte wereld is er een enkele keer het unieke spoor dat naar de dader leidt, 
en soms wordt het ook binnen een uur gevonden. Het praktijkverhaal dat aan 
dit hoofdstuk voorafgaat (Slimme Sim) is daar zo’n voorbeeld van. Maar 
meestal is de werkelijkheid anders. Grootschalige opsporingsonderzoeken 
worden daarom verricht door goed geregisseerde teams van soms tientallen 
medewerkers, die vaak maandenlang vele duizenden stukjes informatie verza-
melen, afwegen, combineren en analyseren. Zelfs een middelgroot onderzoek 
kan zomaar 25.000 tapgesprekken opleveren, alsmede honderden observa-
tieverslagen, forensische sporen en tips, en tientallen getuigenverklaringen 
en verhoren. In een zware recherchezaak zijn afzonderlijke medewerkers (of 
koppels) verantwoordelijk voor een klein deel van het onderzoek, maar zij 
overzien niet altijd het geheel. Om in het hectische recherchebedrijf geen 
cruciale informatie verloren te laten gaan moet iedere rechercheur voortdurend 
alert zijn op schrijffouten, verschillend gespelde namen en het zorgvuldig 
vastleggen van tijd, plaats en omstandigheden. Rechercheurs zorgen voor 
nauwgezette vertalingen en het waarborgen van de integriteit van mogelijk 
bewijsmateriaal.  
 
Wat geldt voor grote zaken, geldt overigens ook voor iedere inbraak of 
mishandeling die wordt onderzocht: zorgvuldigheid en vasthoudendheid zijn 
kernbegrippen in ieder opsporingsonderzoek. Rechercheurs worden hiervan 
al in de primaire politieopleiding doordrongen, en ze worden daarin in de 
voortgezette leergangen en cursussen verder getraind. 
 
Recherchewerk vraagt om bepaalde kwaliteiten, maar een academisch 
werk- en denkniveau is niet per se vereist. Sterker nog, het vermogen om 
maandenlang accuraat telefoongesprekken uit te werken is bepaald niet iedere 
academicus gegeven. Een aanzienlijk deel van het werk in de opsporing is 
nogal routinematig van karakter, hoewel zeker interessant, en juist bij het 
insluipen van de routine is opperste zorgvuldigheid steeds van eminent belang. 
De gebeurtenissen rond het onderzoek naar de Schiedammer parkmoord 
vormen daarvan helaas een goede illustratie. Met een mbo-werkniveau en 
denkniveau, goede training en begeleiding kunnen de meeste rechercheurs 
prima functioneren, en dat hoeft op zichzelf ook niet te veranderen. Wel is er 
aanleiding als organisatie nog meer te investeren in verdere professionalisering 
wat de zorgvuldigheid betreft, en dat gebeurt dan ook door middel van het 
Programma Versterking Opsporing, de introductie van Profchecks en andere 
vernieuwingen. 
 
Er zijn echter vraagstukken die door hun ongekendheid, complexiteit en/of 
omvang vragen om speciale kennis, expertise en creativiteit. Het kan dan gaan 
om een complexe fraudezaak, om uitzonderlijk gewiekste verdachten, verdach-
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ten met persoonlijkheidsstoornissen of personen die door hun maatschappe-
lijke positie minder vatbaar lijken voor de gebruikelijke opsporingsstrategieën. 
Er zijn zaken die om een onorthodoxe aanpak vragen, bijvoorbeeld wanneer 
criminaliteit al decennialang is geworteld in bepaalde gebieden of maatschap-
pelijke sectoren. Er zijn kortom zaken, waarbij een routineuze aanpak weinig 
kans op succes heeft. In zulke gevallen moet er bijvoorbeeld eerst voorwerk 
worden verricht, dat eigenlijk meer wegheeft van sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek dan van opsporing. 

Vervolgens kan een verbeterd probleeminzicht worden vertaald in nieuwe 
tactieken, die de politie samen met partnerorganisaties in staat stelt om ook 
hardnekkige of onbekende uitdagingen ‘op te pakken’ en tot resultaten te 
komen. Los van opsporingsonderzoeken kan het echter ook gaan om het 
ontwerpen en doorvoeren van vernieuwingen in de rechercheorganisatie.  
Of om het beproeven van nieuwe methoden en technieken, en het aangaan 
van nieuwe samenwerkingsverbanden met maatschappelijke instanties of 
buitenlandse partners. Voor zulke uitdagende klussen is de recherchekundige 
bij uitstek toegerust. 
 

Nieuwe uitdagingen en nieuwe oplossingen
Het opsporingsdomein heeft, onder meer door de inzichten verkregen uit 
parlementaire onderzoeken onder leiding van Van Traa en Kalsbeek, in het 
afgelopen decennium een ingrijpende modernisering doorgemaakt. Het 
Abrioprogramma, opgevolgd door het programma Versterking Opsporing 
(PVO), fungeerde hierbij gelijktijdig als breekijzer en als ondersteuner in 
veranderingsprocessen. Hoewel er kritiek is geleverd op de administratieve 
belasting die dergelijke programma’s voor de werkvloer opleveren, en er het 
risico bestaat dat alles alleen op papier goed geregeld lijkt, hebben de kwali-
teitsprogramma’s wel degelijk positieve effecten. Van een weinig doorzichtige 
en gesloten wereld, waar men vooral vertrouwde op impliciet en persoonlijk 
gedragen vakmanschap, heeft de recherche zich immers ontwikkeld tot een 
professionele en transparante discipline. In toenemende mate is men gericht 
op samenwerking met partners binnen en buiten de eigen politieorganisatie. 
Naast de recherche zelf is echter ook de buitenwereld, en daarmee de relevante 
taakomgeving aan grote veranderingen onderhevig. Het Nederland van nu is 
niet meer het land van vijftien jaar geleden, en de storm van veranderingen zal 
voorlopig niet luwen (Klerks & Kop 2007). 
 
In de vernieuwingsslag van de recherche laten zich enkele zwaartepunten 
onderscheiden; een globaal overzicht daarvan kan de behoefte illustreren 
aan nieuwe kennis in de gelederen, en hoe recherchekundigen daarop een 
antwoord kunnen betekenen. 
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Informatiegestuurd politiewerk (IGP)
IGP is een inmiddels breed gedragen strategisch besturingsconcept, waardoor 
niet alleen in de opsporing, maar ook vanuit andere werkprocessen problemen 
meer integraal kunnen worden aangepakt. Het ontbreken van een adequate 
informatiehuishouding, en van voldoende motivatie om die te bewerkstel-
ligen, vormde lange tijd een blokkade, die inmiddels door de acceptatie van 
gezamenlijke informatieprocessen gestaag lijkt te worden geslecht. Hoewel 
de feitelijke implementatie van IGP in veel korpsen nog in een beginstadium 
verkeert, zijn de ambities rond het Nationaal Intelligence Model groot (Klerks 
2007). Implementatie van het door de Strategische Beleidsgroep Intelligence 
voorgestane IGP-beleid zou een omslag in werken betekenen op ieder 
niveau van de politieorganisatie. Binnen de recherche zullen op grote schaal 
geavanceerde intelligence-producten moeten worden samengesteld. Dit vereist 
onderzoeks- en schrijfvaardigheden die beduidend boven het mbo-niveau 
uitstijgen. 

Forensisch-technische innovaties
Om minder fouten bij de opsporing te maken en goede resultaten te boeken 
zal de kwaliteit van het politiewerk nog verder verhoogd moeten worden. Dat 
vergt niet alleen investeringen in een betere basale kennis bij medewerkers 
in alle werkprocessen, maar ook gerichte inspanningen ten aanzien van 
specialistische functies zoals financiële, digitale en forensische opsporing. De 
rol van forensisch-technisch onderzoek evolueert door ruimere technische 
mogelijkheden zoals DNA-techniek van een ondersteunende naar een volwaar-
dige plaats binnen de opsporing (‘forensische opsporing’). Het doorvoeren 
van een kwaliteitsslag is niet alleen nodig vanwege afbreukrisico’s maar ook 
om kansen te benutten, onder meer op nieuwe technieken, sporencoördinatie 
en het matchen daarvan met bestaande intelligencesystemen. De ontwikkeling 
van ‘forensic intelligence’ biedt zicht op afgerond bewijs al voordat daders in 
beeld zijn. Dit maakt het mogelijk om nog effectiever op onbekende daders 
te kunnen rechercheren. Hoewel veel forensisch-technisch werk door mbo-
geschoolde medewerkers kan worden verricht, zullen de meer geavanceerde 
analyses en informatieprocessen om een bacheloropleiding of hoger vragen. 
 
Financieel-economische criminaliteit
Met de introductie van het programma Financieel-economische criminaliteit 
(Finec) wordt een nieuwe impuls gegeven om de aanpak van dergelijke delic-
ten te versterken en financieel rechercheren en ontnemen breder ingang te doen 
vinden. Ondanks jarenlange prioriteit en stimulering - en goede vorderingen in 
verschillende regio’s - is het rechercheren vanuit geldstromen, de bestrijding 
van horizontale fraude, het ontnemen van wederrechtelijk verkregen vermogen 
en het tegengaan van witwassen van crimineel geld nog altijd niet tot volle 
wasdom gekomen. Dit verhoogt de kans op illegale vermogensopbouw en 
het vermengen van onwettige activiteiten met reguliere bedrijvigheid. Ook 
vergroot het de risico’s op integriteitsschendingen, ook binnen de overheid. De 
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aanpak van financieel-economische criminaliteit vraagt, gezien de complexiteit 
van de materie, om goed opgeleide speurders. Ook is gebleken dat het inwin-
nen van hoogwaardige informatie uit de zogenoemde ‘bovenwereld’ om een 
ander type CIE-medewerkers vraagt (Kop et al, in druk). 
 
Digitale opsporing
Aansluiting vinden bij de informatiesamenleving is volgens sommigen meer 
een kwestie van leeftijd dan van kennis. Toch vereist het effectief kunnen 
opsporen in de virtuele wereld aanzienlijke competenties: het gaat immers 
om meer dan alleen ervaring met websurfen. In de hele maatschappij neemt 
het gebruik van informatietechnologie sterk toe en beschikken mensen over 
(mobiele) informatiedragers met substantiële bestanden aan gegevens. GSM-
telefoons bijvoorbeeld veranderen gaandeweg in kleine computers met een 
keur aan functies, waarbij het eind nog niet in zicht is. De recherche wordt 
in vrijwel ieder onderzoek met dergelijke ontwikkelingen geconfronteerd. 
Daarnaast worden met behulp van computers in toenemende mate traditionele 
en nieuwe vormen van criminaliteit gepleegd, zoals bedreiging, oplichting 
en afpersing. Computercriminelen plegen handelingen die bestanden kunnen 
vernietigen, of weten met de dreiging daartoe bedrijven af te persen. Verder is 
de virtuele wereld bij uitstek grenzeloos: traditionele geografische of politieke 
beperkingen hebben nauwelijks nog relevantie in cyberspace, behalve als 
belemmering in de opsporing. 

Grensoverschrijdende opsporing
Nieuwe technologieën en demografische ontwikkelingen maken de wereld 
tot een ‘global village’, waarin de rol van landsgrenzen en het toezicht 
van overheden vervagen. Gebrekkige sociale controle in de samenleving 
draagt hieraan nog bij. De Europese Unie telt onder haar leden inmiddels 
ettelijke prille democratieën en nieuwe rechtssystemen waarmee nog weinig 
ervaring is opgedaan. De Europese binnengrenzen zijn vervaagd, waardoor 
rechercheonderzoeken in complexiteit en omvang toenemen. In de zuidelijk 
gelegen regiokorpsen bijvoorbeeld heeft inmiddels vrijwel ieder substantieel 
opsporingsonderzoek een aanzienlijke buitenlandse component. Rechercheurs 
krijgen te maken met sterk toegenomen grensoverschrijdende criminele 
activiteiten: zo heeft een substantieel aantal Nederlandse misdaadondernemers 
zich vlak over de grens met België gevestigd, en zijn velen van hen zeer actief 
in de onstuimige Oost-Europese economieën. 
 
Geavanceerde strategieën
De strategische visienota Politie in ontwikkeling brengt onder meer het 
inzicht naar voren dat traditionele benaderingen slechts beperkt effectief 
zijn in het aangaan van eigentijdse criminaliteits- en veiligheidsproblemen. 
Criminaliteitsbeheersing kan doelgericht en intelligent gestalte worden 
gegeven vanuit het besef dat de aard en ernst van een probleem de optimale 
aanpak bepalen. Hierbij geldt het strafrecht als opmaat naar andere methoden 
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om criminaliteit te reduceren en tevens als ultieme remedie. Het strafrecht 
geeft immers bevoegdheden waardoor onder de oppervlakte van criminele 
processen kan worden gekeken. Zodoende wordt niet alleen zichtbaar hoe 
groepen criminelen succesvol hun misdrijven plegen, maar ook hoe dat succes 
kan worden verklaard door (al dan niet bewuste) ondersteuning uit de legale 
wereld (de zogenoemde facilitairen). De politie kan, door vanuit haar politie-
kundige inzicht te signaleren en adviseren, veel toekomstige problemen helpen 
voorkomen. Zo kan het concept van tegenhouden goed worden ingevuld. 
 
Een ander actueel politieel concept, de nodale oriëntatie, heeft betrekking 
op het vergaren van relevante informatie door aanwezigheid op fysieke en 
virtuele knooppunten en het aangaan van nieuwe verbindingen, naast de tradi-
tionele gerichtheid op buurten en wijken. Dit vergt identificatie van relevante 
knooppunten, evenals de fysieke aanwezigheid aldaar of virtuele toegang 
hiertoe. Ook is kennis nodig van de organisatie van het (data)verkeer en van 
geldende gewoonten en gebruiken, het vaststellen van significante indicatoren 
en het effectief benutten van die bevindingen. Succesvolle implementatie van 
de nodale strategie vergt een actieve regie voor het faciliteren van randvoor-
waarden en uitwisseling van ervaringen en good practices. Het gaat bij het 
tegenhouden en de nodale oriëntatie ten dele om een nieuwe invulling van de 
politietaak. Binnen de rechercheafdelingen kunnen recherchekundigen een 
voortrekkersrol vervullen, zodat strategische koerswijzigingen daadwerkelijk 
hun beslag krijgen in dagelijks politiewerk. 

Competitief speelveld
Rechercheteams worden in toenemende mate geconfronteerd met concurrentie 
van andere overheidsinstanties en private toedrachtsonderzoekers. In de goede 
oude tijd was er bij vermoeden van een misdrijf weinig discussie: de politie, 
onder leiding van het openbaar ministerie, zette zich aan het onderzoek en 
leverde na enig tijd een gezaghebbend proces-verbaal af. Tegenwoordig is 
het landschap van bijzondere opsporingsdiensten, toezichthouders, inspecties, 
controleurs en onderzoekscommissies haast niet meer te overzien. 
Onze samenleving is tot in alle geledingen onderwerp geworden van inspectie 
en onderzoek, waarbij de jurisdictie niet zelden ter discussie staat. Op as-
sertieve wijze claimt bijvoorbeeld de Onderzoeksraad voor Veiligheid een 
eigen verantwoordelijkheid op uiteenlopende thema’s als ongevallen, rampen 
en incidenten, kindermishandeling, crisisbeheersing, ongevallen in cellencom-
plexen, misstanden in de gezondheidszorg en andere sectoren.
 
De enorme groei aan controleurs en onderzoekers levert in de praktijk regel-
matig wrijvingen op. Zo kan de toegang tot een plaats delict betwist worden, 
doordat allerlei instanties zich melden om bewijsmateriaal te verzamelen. 
Waarheidsvinding kan verworden tot een concurrentiestrijd waarin meerdere 
instanties een verantwoordelijkheid claimen. Allerlei rapportages worden 
vervolgens te pas en te onpas voor de rechter aangevoerd als ‘bewijs’ van 
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hoe het ergens is toegegaan, waarbij de politieversie slechts als één van de 
mogelijke waarheden geldt. Aan de rechters om het uit te zoeken, maar het 
leidt geen twijfel dat de politie - meer nog dan voorheen - goed beslagen ten 
ijs moet komen om in het debat overeind te blijven en risico’s op schadeclaims 
te vermijden.
 
Voorts kan in deze categorie nog worden gewezen op de komende hausse 
aan forensisch-technisch opgeleide afgestudeerden die emplooi binnen de 
particuliere sector moeten gaan vinden. Hier ontstaat een aanbiedersmarkt van 
forensische deskundigheid die door de advocatuur, mediabedrijven en anderen 
kan worden ingehuurd voor contra-expertises. Dit noodzaakt de politie ertoe 
bij de les blijven en te investeren in eigen vakmanschap op hoogwaardig 
niveau. 
 
Research & Development 
Om in de opsporing geen kansen te missen zouden innovaties vanuit andere 
(politie)organisaties in binnen- en buitenland en vanuit wetenschap en tech-
niek voortdurend op hun toepasbaarheid voor de opsporing moeten worden 

‘gescand’. Alleen zo kan worden voorkomen dat tegen hoge investeringen 
telkens dezelfde wielen worden uitgevonden. Stelselmatige monitoring van 
nieuwe technologieën en toepassingen op hun consequenties voor veiligheid, 
criminaliteit en opsporing (‘Futures research’ en veiligheidsspecifieke techno-
logy assessment) vergt in feite een afzonderlijke, integrale en goed toegeruste 
voorziening binnen de Nederlandse overheid. In het buitenland heeft de 
technology transfer uit het militaire- en inlichtingendomein sinds het opkomen 
van islamistisch terrorisme een grote vlucht genomen; ook in Nederland zou 
de politie hiervan meer kunnen profiteren dan nu gebeurt. Dat dit om onder-
zoekers vraagt die gedegen kennis van politiewerk weten te combineren met 
academische competenties spreekt vanzelf. 

Publicitaire druk rond opsporing
De opsporing krijgt veel kritische aandacht van de media. Assertieve slachtof-
fers en nabestaanden, maar ook verdachten en veroordeelde daders kiezen in 
toenemende mate voor een offensieve strategie en slagen er soms in opinie-
leiders en maatschappelijke belangengroepen achter zich te krijgen. Daardoor 
kan het suggestieve beeld ontstaan dat er binnen de opsporing vaak broddel-
werk wordt afgeleverd, hoewel de geleverde prestaties bij nadere beschouwing 
de toets der kritiek doorgaans wel kunnen doorstaan. Een verhoging van de 
kwaliteit binnen de opsporing, door hoger en beter opgeleide mensen te laten 
werken met genormeerde en toetsbare standaards, kan het aantal losse eindjes 
binnen onderzoeken verminderen, en daarmee een deel van die publieke kri-
tiek wegnemen. Voorbeelden hiervan zijn het onderzoek naar de aanslag op de 
filmer Theo van Gogh en meer recent de moord op de Nijmeegse activist Louis 
Sévèke. Er is druk op politie en openbaar ministerie voor tijdige verantwoor-
ding en meer transparantie, en de OM-top lijkt genegen om hieraan tegemoet 
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te komen (www.om.nl/het_om_en_de_media). De verantwoording van een 
onderzoek door een officier van Justitie ter zitting biedt onvoldoende tegenspel 
aan offensieve strategieën en wordt door velen ervaren als ’mosterd na de 
maaltijd’. Dit alles vraagt om een doordacht en vernieuwend mediabeleid, 
mede ter minimalisering van het politieke afbreukrisico. 
 
Interactief opsporen in een assertieve samenleving 
Het effectief kunnen opereren in een toenemend zelfbewuste en interactieve 
wereld wordt één van de ijkpunten van succes voor het recherchewerk in de 
komende periode. Het gaat om meer dan samenwerken met institutionele 
partners uit binnen- en buitenland. Te denken valt aan het betrekken van 
allerlei communities met behulp van Internettechnologie en andere middelen 
bij het oplossen van misdrijven. De eerste prijzenswaardige pogingen daartoe 
vanuit onder meer de Dienst Nationale Recherche (rond terrorisme) en het 
innovatieve Utrechtse korps (rond moordzaken) zijn weliswaar nog wat 
rudimentair, maar dit zal snel veranderen. In ieder geval moet de politie er op 
rekenen dat andere partijen, zoals misdaadjournalisten en belangengroepen, in 
toenemende mate virtuele communities zullen activeren, waarvan de politie 
last of voordeel kan hebben. 
 
Multiculturele problemen 
Criminaliteitspatronen veranderen onder meer door wijzigingen in het 
demografisch profiel van een samenleving. Vijftien jaar geleden had nog 
niemand van rap battles met dodelijke afloop gehoord: tegenwoordig vormen 
ze in Rotterdam een dodelijk probleem onder jongeren van Antilliaanse 
en Kaapverdische afkomst. Verschijnselen als eerwraak, de opkomst van 
Nigeriaanse criminele netwerken, salafisme en andere uit het buitenland geïm-
porteerde fenomenen vereisen niet dat iedere politieman of –vrouw antropo-
logisch geschoold is; wel dat de politie vakkennis in huis heeft om effectieve 
opsporings- en handhavingsstrategieën te ontwikkelen en frontlijnwerkers te 
adviseren. Rechercheteams die op niet-Westerse dadergroepen werken zullen 
bepaalde indicatoren adequaat moeten onderkennen, om vervolgens te kunnen 
beoordelen welke wetenschappelijke expertise aan oplossingen kan bijdragen. 
Recherchekundigen hebben in toenemende mate de kennis in huis die voor 
kritisch gebruik van wetenschappelijk advies nodig is. 

Contrastrategieën
Opsporingsactiviteiten worden bemoeilijkt door de toegenomen tactische 
en forensische kennis bij wetsovertreders: de zogenoemde forensic aware-
ness. Voorts geldt dat, naarmate de politie succesvoller is in de aanpak van 
georganiseerde en organisatiecriminaliteit, dit raakt aan grotere belangen, die 
aanzienlijke tegenkrachten in stelling kunnen brengen. In recente opsporings-
onderzoeken is gebleken hoe criminelen met enig succes desinformatie hebben 
verspreid om de effectiviteit van de opsporing te ondermijnen (Klerks 2006: 
34-37). Ook sommige misdaadjournalisten lijken hierin een rol te spelen. Er 
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zijn vervalste processen-verbaal in omloop gebracht met het kennelijke oog-
merk prominente rechtshandhavers te discrediteren. Informatiemakelaars, niet 
zelden voormalige politiemensen, sluizen tegen forse betaling gevoelige dos-
siers naar zware criminelen door, waardoor die op politiële interventies kunnen 
anticiperen. Acties zijn op die manier voortijdig weggetipt, zoekingen bleven 
vruchteloos, aanhoudingen konden niet plaatsvinden omdat gewaarschuwde 
mensensmokkelaars en drugshandelaren tijdig konden uitwijken naar het 
buitenland. In een verontrustend aantal gevallen bleken politiemedewerkers en 
tolken omkoopbaar. Een integrale verweringsstrategie is nodig om de integri-
teit van opsporing en vervolging te kunnen garanderen. Recherchekundigen 
kunnen daar als geen ander een aandeel in leveren, onder meer door te analyse-
ren langs welke wegen vertrouwelijke informatie weglekt en waarom bepaalde 
signalen van integriteitsrisico’s niet eerder tot actie hebben geleid. 

Samenvattend kan worden gesteld dat recherchekundigen gestalte geven aan 
effectief recherchewerk binnen een complexe taakomgeving. Daarbij wordt 
gebruik gemaakt van geavanceerde applicaties zoals datamining, sociale 
netwerkanalyse en diepgravende evaluaties, die het kunnen formuleren van 
doordachte zoekvragen vereisen. Recherchekundigen moeten in staat zijn 
tot het interpreteren van forensisch bewijs naar bewijskracht en statistische 
relevantie, een vakgebied dat vanuit de advocatuur én de wetenschappelijke 
wereld in toenemende mate onder kritiek staat. 

 
Klaar voor kennisintensief politiewerk
De bestempeling van de politie tot een kennisintensief bedrijf is tot een 
platitude geworden. Informatie is immers de primaire grondstof, en het 
gezaghebbend hanteren van het informatiewapen belichaamt misschien nog 
wel meer dan de ‘zwaardmacht’ het wezenlijke karakter van hedendaags 
politiewerk. De aard van informatiewerk is daarbij in meerdere opzichten 
onderwerp van discussie. Definities en ambities van informatiewerk verschil-
len, er zijn wezenlijke vragen met betrekking tot de ethiek en rechtmatigheid 
van informatiegaring (Vedder et al. 2007; Kennisontwikkeling in Modellen 
en persoonsgegevens 2007). Het besef dat kennis macht is, geeft ieder debat 
daarbij een bijzondere lading. 
 
Om te beginnen zijn er de definities, want ‘informatie’ is als grondstof al-
lesbehalve eenduidig. Recherchekundigen leren dat onder ‘data’ onbewerkte 
observaties worden verstaan. ‘Informatie’ heeft betrekking op data die door 
anderen zijn georganiseerd. ‘Kennis’ is georganiseerde informatie, die door de 
gebruiker is geïnternaliseerd en gestructureerd door het in verband te brengen 
met wat hij of zij verder weet door ervaring, studie of intuïtie. 

Kennis is daardoor bruikbaar om diens werk en leven richting te geven. 
‘Wijsheid’ ten slotte is geïntegreerde kennis: informatie die met behulp van 
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theorie super-bruikbaar, want organisch en flexibel is gemaakt (Cleveland 
1985). Het voortbrengen van ‘wijze’ dienders is dus eigenlijk waar het allemaal 
om draait aan de Politieacademie: dat die soms ook wat eigenwijs zijn, moet 
als onvermijdelijk worden gezien. 
 
Overzicht houden is de tweede opgave. Informatie is immers oneindig: de 
miljoenen hits die een Engelstalige zoekslag in Google vaak oplevert, il-
lustreren misschien het best hoe groot het risico is te verdrinken in de informa-
tieoceaan zonder ooit het ‘juiste antwoord’ te hebben gevonden. Gebruikers 
van het politiezoeksysteem Blueview hebben voor een deel overeenkomstige 
ervaringen. Professioneel zoeken, het kritisch kunnen selecteren en combine-
ren van informatiebrokken, is voor recherchemensen dan ook een elementaire 
vaardigheid. Evenzo vergt het gebruik van text- en dataminingtechnieken 
verbeeldingskracht, een goede beheersing van boleaanse zoektechnieken en 
het vermogen om abstract te denken. Van recherchekundigen zal steeds vaker 
worden verwacht dat zij zeer grote hoeveelheden deels ongestructureerde data 
kunnen beheren en benutten, zowel ten behoeve van afzonderlijke analyses als 
in een context van zogenoemde ‘war rooms’. Geavanceerde beslissingsonder-
steunende systemen worden onontbeerlijk om het overzicht niet te verliezen op 
alle niveaus, van internationaal tot lokaal politiewerk.

Oppassen voor informatie-overload is evenzeer van belang. In een moderne 
organisatie als de politie functioneren kenniswerkers immers steeds meer 
binnen netwerken en matrixstructuren, waardoor ze een relatief groot aantal 
contacten en verantwoordelijkheden gelijktijdig moeten kunnen bijlopen. 
Dit kan soms leiden tot verwarring en matrixspanningen tussen project- en 
lijnverantwoordelijkheid. Een recherchekundige kan ’s ochtends collega’s bij 
een onderzoek naar eerwraak adviseren, na de lunch een bijdrage leveren in 
een interdisciplinair projectteam voor de nieuwe informatieorganisatie van 
de divisie, en ’s avonds met collega’s elders op de wereld tips en ervaringen 
uitwisselen over nieuwe ontwikkelingen rond identiteitsfraude. Bekwame en 
slimme mensen zijn het meest gewild in allerlei werkverbanden, en het kunnen 
managen van verwachtingen van collega’s en leidinggevenden is daarom voor 
een recherchekundige - opnieuw - een basisvaardigheid. 
 
Informatie-integriteit is een volgend aandachtspunt, omdat informatiegestuurd 
werken het intensief delen van informatie met partners van diverse aard 
vereist: van andere politiediensten tot bijzondere opsporingsdiensten, lokale 
overheden en private instanties en bedrijven. Een zorgvuldig beheer van 
autorisatie en compartimentering is van groot belang voor de integriteit van 
informatieprocessen en het voorkomen van risico’s en juridische aansprakelijk-
heid bij onbedoelde lekken. Dit vraagt om zorgvuldig informatiemanagement, 
waarbij de status en toegankelijkheid van alle gebruikers en van alle informa-
tiepakketjes in systemen voortdurend transparant is.
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Aan de Politieacademie wordt het nodige onderzoek verricht om de kennis-
werkers die worden opgeleid, goed toe te rusten voor hun taken. Het Lectoraat 
Lerende politieorganisatie werkt daarin samen met andere Lectoraten en 
externe partners. Uit dergelijk onderzoek groeit een steeds duidelijker beeld 
van de essentie van werken als professional, hetgeen vanzelfsprekend con-
sequenties heeft voor het politieonderwijs. Er is bijvoorbeeld al veelvuldig 
onderzoek gedaan naar het gebruik van hulpmiddelen als Politie Kennis Net 
in het dagelijks politiewerk. Voortdurend wordt gekeken welke strategieën 
politiemensen hanteren om problemen op te lossen, en welke daarbij het meest 
effectief zijn. 
 
Vanuit het perspectief van kennishuishouding is de taakomgeving waarin 
de recherchekundige optimaal tot zijn recht komt in meerdere opzichten als 
complex te karakteriseren. De vraagstukken zijn gelaagd: oppervlakkige 
probleemmanifestaties zijn uitingen van dieperliggende oorzaken. Ze zijn on-
derling verbonden: georganiseerde criminaliteit bijvoorbeeld doet zich voor in 
omvangrijke netwerken met flexibele actoren die zich voortdurend aanpassen 
aan marktkansen en handhavingsrisico’s, hetgeen een grote dynamiek oplevert. 
Het doorgronden van problemen vereist vaak aanzienlijke en interdisciplinaire 
kennis, zoals bij mensenhandel waar culturele en godsdienstige rituelen 
van invloed zijn naast vluchtelingenproblematiek en basale mechanismen 
van vraag en aanbod in de seksindustrie. Belangrijke aanwijzingen worden 
bewust verborgen door versluiering, desinformatie en het opbouwen van 
schijnconstructies. Gegevensbestanden waaruit moeten worden geput kunnen 
zeer omvangrijk zijn, of onvolledig, onbetrouwbaar, contradictoir of verkregen 
op illegitieme wijze, zoals door marteling. Het is aan de recherche om zoveel 
mogelijk zekerheid te scheppen in een moeras van ongrijpbaarheid; heldere 
beelden in een wildernis van spiegels. 
 
In organisatorische zin komt daar vaak nog een handvol bekende problemen 
bij. Er is altijd tijdsdruk, onderzoeksteams bestaan deels uit papieren fte’s en 
collega’s met ME-piket, studieverplichtingen of zwangerschapsverlof, er zijn 
naast het OM en de lijnchef nog meerdere verantwoordingskanalen, er moet 
erg veel worden gemuteerd en verantwoord om alles volgens de regels te 
laten verlopen. Er wordt samengewerkt met externen, zodat men moet kunnen 
schakelen tussen uiteenlopende organisatieculturen, en men dient effectieve 
werkrelaties te onderhouden met zeer uiteenlopende individuen, waaronder 
soms wereldvreemde vakexperts waarvan het werkelijke prestige pas tijdens 
de rechtszitting blijkt. 

 
Leren leren
Het onderliggende streven dat ook in de leergang Recherchekunde-leergang 
doorwerkt is de leergierige professional binnen een lerende organisatie. Fouten 
maken moet in de opsporing vanzelfsprekend liefst worden vermeden, maar 
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eenmaal voorgevallen leveren ze ook een kans tot verbeteren op. Observeren, 
bewust ervaren en kennis opbouwen en borgen is waar het om draait. 
Onderkend wordt dat er in wezen drie basisvormen van falen zijn: niet leren, 
niet anticiperen en niet aanpassen (Cohen & Gooch 1990). Binnen de politie-
organisatie, waar fouten grote consequenties kunnen hebben, is een continu 
kwaliteitsverbeteringproces gaande. Op cruciale momenten en in bedrijfskri-
tische rechercheprocessen is dat van bijzonder belang. Er zijn immers grote 
afbreukrisico’s te onderscheiden, zowel voor het complete onderzoek als op 
momenten dat er zich levensgevaar voor betrokkenen kan voordoen. Dit vraagt 
om systematische beheersing van riskante procedures (Billingsley 2006). 
 
Op zichzelf valt overigens nog maar te bezien of leergierigheid kan worden 
aangeleerd. Een nieuwsgierige levenshouding verdraagt zich slecht met de 
politie-ambtelijke acht-tot-vier mentaliteit. Een academisch werk- en den-
kniveau vereist geen ‘work-aholisme’, maar toch wel een wereldoriëntatie die 
zich tot in het privé-leven uitstrekt. 

Wie zijn dagelijkse mediaconsumptie hoofdzakelijk beperkt tot showbizz-
nieuws en de sportpagina’s van het regionale dagblad krijgt het lastig in een 
competitieve kennisomgeving, behalve misschien bij onderzoeken in de 
omroepwereld of het voetbalwezen. Een open en nieuwsgierige houding komt 
ook tot uiting in de krant die men leest, de websites die worden bezocht en de 
boeken op de leestafel. Een bekende misdaadjournalist die onlangs een zaal 
vol rechercheurs in Zutphen bevroeg op de actuele boeken en rapporten over 
georganiseerde criminaliteit waarvan ze hadden kennisgenomen, toonde eens 
te meer pijnlijk aan dat de Nederlandse politie geen leescultuur heeft. Wellicht 
gaat dat in de naaste toekomst nog eens veranderen: recherchekundedocenten 
constateren in ieder geval een beduidende groei in kennis, attitude en breedte 
van het blikveld bij veel van hun studenten in de loop van de leergang. 

Een van de mechanismen die het delen van kennis sterk bevorderen is een 
gevoel van collegiale en vakinhoudelijke verwantschap. De Politieacademie 
stimuleert die esprit de corps onder afgestudeerde recherchekundigen door het 
oprichten van een alumni-netwerk, waarbinnen collega’s elkaar kunnen treffen 
en raadplegen. Een website en discussierubriek faciliteren het netwerken, en 
enkele malen per jaar kan men kosteloos deelnemen aan themabijeenkomsten 
in Warnsveld. De academie is zelf ook bij dit forum gebaat, onder meer omdat 
het waardevolle feedback oplevert over de feitelijke beroepspraktijk van 
recherchekundigen. 
 

Logica, patroonherkenning en creativiteit
Logisch en nuchter denken is voor iedere recherchemedewerker een primaire 
vereiste, en het spreekt vanzelf dat recherchekundigen hierin uitblinken. Tijdens 
de gehele opleiding wordt aandacht besteed aan het opbouwen van sluitende re-
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deneringen en het ontmaskeren van drogredenen. ‘Bewijs’ wordt kritisch ontleed 
om de waarachtigheid te kunnen vaststellen: wie of wat was de bron? Wat was 
de toegang van de bron tot de gezochte informatie? Wat is diens betrouwbaar-
heid? Is de informatie op zichzelf plausibel? Het stellen van dergelijke vragen 
wordt tot een tweede natuur. 
 
Van recherchekundigen wordt verwacht dat zij goed zijn in het achterhalen van 
informatie en het onderkennen van relevante patronen. Daardoor moet bijvoor-
beeld nieuw bewijs materiaal met eerder onopgeloste misdrijven in verband 
kunnen worden gebracht. Nieuwe technologieën en zoeksystemen als Blueview 
en Smart@data zouden het nieuwe gereedschap moeten vormen waarmee 
onontdekte verbanden kunnen worden blootgelegd. Professor Steven Egger, een 
ook in Nederland bekende expert op het gebied van seriemoorden, sprak in dit 
verband van “linkage blindness”: de achilleshiel van rechtshandhavers, waardoor 
serieplegers onopgemerkt kunnen blijven. De intelligence-gemeenschap gebruikt 
voor het tijdig onderkennen van terroristische dreigingen uit subtiele signalen de 
uitdrukking “connecting the dots” (Sawyer 2003; Khalsa 2004). 
 
Bij het KLPD werken onderzoekers van onder meer het Lectoraat 
Recherchekunde aan nieuwe methoden om menselijk gedrag aan de hand van 
modellen begrijpelijk en zo mogelijk voorspelbaar te maken. Dit moet op den 
duur uitvoerende politiemedewerkers beter in staat stellen om indicatoren van 
verdacht gedrag te onderkennen, zowel door fysieke waarneming als door 
middel van datasurveillance. Het gaat hierbij om systemen, ontwikkeld vanuit 
combinaties van wetenschappelijke theorieën en professionele ervaringskennis. 
Recherchekundigen worden tijdens hun opleiding vertrouwd gemaakt met 
technieken die creativiteit en kritisch denken stimuleren. Een voorbeeld hiervan 
is de mindmap-techniek (Buzan 1991). Het ‘denken over denken’ is de laatste 
tijd sterk in ontwikkeling, zodanig zelfs dat het bekende brainstorming al bijna 
ouderwets is geworden. Vernieuwende auteurs als Edward De Bono pleiten 
in plaats daarvan voor ‘brain sailing’: het aanleren van bevrijdende en onver-
wachte wendingen in het denken, waardoor in schijnbaar vastgelopen situaties 
nieuwe oplossingen worden gevonden (de Bono 1995). Hij waarschuwt voor het 
oogkleppeneffect dat zelfs door het werken met hypothesen kan ontstaan. 

Uit het voorgaande blijkt dat naast het aanleren van allerlei praktische vaar-
digheden op hoog niveau het in de Recherchekunde-opleiding vooral gaat om 
het stimuleren van een kritisch-onderzoekende attitude: een andere oriëntatie 
op de samenleving en op het oplossen van vraagstukken dan die doorgaans in 
frontlijnorganisaties wordt aangetroffen. Het gaat om nieuwsgierigheid naar 
achterliggende invloeden, alertheid op verborgen aanwijzingen, om overzicht 
te kunnen houden in schijnbare chaos, kunnen schakelen naar andere ken-
nisbronnen en bruikbare partners. Recherchekundigen zijn, kortom, handige 
jongens en meiden die optimaal kunnen functioneren in een kennisintensieve 
taakomgeving. 
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De rol van de politieacademie 
Goede beheersing van de voor professioneel werken benodigde vakkennis 
is een vanzelfsprekend vereiste op ieder taakniveau binnen de opsporing. 
Competente medewerkers zijn gedegen opgeleid, voldoen aan de expliciete 
vereisten die voor hun functie gelden en zijn in staat om de kennis en infor-
matie die zij niet paraat hebben, doelmatig te vinden en te gebruiken. Het 
waarborgen van professionaliteit en vakinhoudelijke deskundigheid vergt 
permanente educatie van medewerkers en het actueel houden van kennis en 
vaardigheden. Voor de hierboven geschetste opgaven heeft de opsporing in 
toenemende mate behoefte aan hooggeschoolde medewerkers, ook in uitvoe-
rende functies. Naast post-initiële opleidingen voor doorstromers is hierin te 
voorzien door zij-instroom, waarbij echter moet worden zorg gedragen voor 
blijvend voldoende uitdagingen en prikkels om frustratie, leegloop en wegloop 
te voorkomen. 
 
Voorts dienen zowel de academie, de korpsen, de studenten en afgestudeerde 
recherchekundigen zich te realiseren dat kennis vergaren en kunde opbouwen 
op zichzelf nog geen optimale benutting daarvan garanderen. In onze samenle-
ving gaat het immers ook om profileren en ‘verkopen’. We zullen ons daarom 
meer in moeten spannen om waardevolle producten, zoals methodenevaluaties, 
door publicaties en verwerking in het politieonderwijs onder de aandacht 
van vakgenoten te brengen. De politie kan nog beter worden in het borgen en 
bouwen van kennis, zodat herleidbaar voortschrijdend inzicht het vak verder 
brengt. De Politieacademie kan daarbij studenten, docenten en praktijkdes-
kundigen stimuleren en faciliteren, bijvoorbeeld door het opzetten van een 
laagdrempelige vakuitgeverij. 

Focus op de toekomst
Van verscheidene kanten, van buurtregisseur tot hoogleraar, is recent aange-
drongen op een herwaardering van de frontlijnwerkers (Tops 2007; Beerman 
2007). Nederland zou volgens sommige waarnemers lijden aan een syndroom 
waardoor hooggeschoolden hun plaats als uitvoerende professionals zo 
spoedig mogelijk inruilen voor een functie als beleidsmedewerker 
of manager. Hierdoor zou de aanpak van complexe maatschappelijke proble-
men in essentiële sectoren als het jongerenwerk en de politie op kwalitatief 
onvoldoende niveau gebeuren. Het ‘echte werk’ zou voornamelijk worden 
overgelaten aan vrijwilligers of jonge medewerkers met weinig ervaring, 
terwijl ervaren krachten zich nauwelijks meer in de uitvoering doen gelden. 
Een politieorganisatie die investeert in hoogwaardige professionals als buurtre-
gisseurs en recherchekundigen onderkent dat de moeilijkste maatschappelijke 
opgaven om de inzet van hoogwaardige frontlijnwerkers vragen. 
Recherchekundigen passen daarmee in een trend waarin de politiek vraagt 
om ‘meer hoogwaardig blauw op straat’, wat bij recherchewerk natuurlijk niet 
betekent dat men zich noodzakelijkerwijs ook fysiek op straat moet begeven.  
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De vraag of recherchekundigen voldoende rendement opleveren voor de 
politieorganisatie kan in dit stadium, met pas een handvol van hen aan het 
werk, nog niet eenduidig worden beantwoord. Vast staat dat de politie in een 
steeds complexere taakomgeving genoeg goed opgeleide medewerkers nodig 
heeft om nieuwe opgaven het hoofd te bieden. Of de recherchekundigen in 
voldoende mate de rangen zullen vullen valt nog te bezien. Om te beginnen 
is de opleidingscapaciteit beperkt: in 2008 gaat ondanks de instroom van 
veel nieuwe docenten de Faculteit Bijzondere Politiekunde en Leiderschap 
in haar voegen kraken onder de toestroom van honderden aankomend 
recherchekundigen. 

Veel belangrijker nog is de vraag of de politieorganisatie in staat zal blijken 
om de recherchekundigen voor langere tijd vast te houden, en zodoende een 
substantiële return on investment te bereiken. De eerste signalen stemmen 
niet bijzonder optimistisch: van de eerste lichting heeft het merendeel een 
overstap gemaakt van het eigen korps naar bijzondere opsporingsdiensten, de 
Rijksrecherche of… de Politieacademie. Het vooruitzicht op een beter salaris 
speelt bij dergelijke beslissingen een rol, maar meer nog dan dat zijn veel 
kersverse recherchekundigen –allen ervaren politiemensen- teleurgesteld in 
het gebrek aan perspectief dat hen door het eigen korps werd geboden. Maar 
weinig regiokorpsen hebben tot dusver voor recherchekundigen een aantrek-
kelijk loopbaantraject ontwikkeld. Er wordt nu met ondersteuning vanuit de 
academie hard gewerkt om hierin verbetering te brengen en hoog opgeleide 
collega’s een uitdagende ‘landingsbaan’ te bieden, want de les is ook hier 
duidelijk: use it or lose it.
 
Voor de Politieacademie worden de komende jaren cruciaal. In het domein 
Opsporing houdt de enorme toestroom van studenten zowel een potentiële 
bedreiging als een enorme kans in. De politieorganisatie haalt momenteel in 
stevig tempo (zeer) hoog opgeleide en goed gemotiveerde nieuwe collega’s 
binnen. Die vinden echter binnen onze organisatie nog niet de geavanceerde 
tools die ze misschien gewend zijn of verwachten. Wij moeten hard nadenken 
over hoe we die high-quality wetware optimaal kunnen faciliteren met 
hardware en software, zodanig dat ook de slimste dienders uitdagingen blijven 
vinden en goed toegerust de moeilijkste vraagstukken kunnen aanpakken. 

Om met een stoute toekomstdroom te eindigen: ik voorzie het experimenteren 
met ‘opsporingslaboratoria’. Creatieve pilotprojecten en semi-autonome 

‘tegenhoud-teams’, die zelf mogen uitzoeken hoe de strategieën van Politie 
in ontwikkeling het best met eigentijdse benaderingen en middelen kunnen 
worden ingevuld. Naar mijn overtuiging zou de Politieacademie hierin samen 
met innovatieve korpsen het voortouw moeten nemen.
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Een weggegooide chipszak* 

Twee politiemensen worden tegemoet gelopen door een groepje jongens. 
Als ze elkaar passeren wordt er over en weer gegroet. Eén van de agenten 
besluit de jongens te volgen, omdat één van hen een chipszak aan het 
leegeten is en deze zak wellicht op straat weg gaat gooien. Na enige tijd 
gebeurt dat ook. De jongen wordt aangesproken en gemaand de zak op te 
rapen en in de vuilnisbak te gooien. Dat doet hij. 

Als vervolgens blijkt dat de betreffende jongen geen ID bij zich heeft, wordt 
hij naar huis gestuurd (vlakbij) om zijn ID te halen. Bij terugkomst krijgt de 
jongen een bekeuring voor het op straat gooien van de chipszak. Daar had 
hij niet meer op gerekend.  

Volgens de bekeurende agent leert hij het zo wel af; de andere agent – naar 
later blijkt – vindt dat wel een beetje veel van het ‘goede’ en ook het volgen 
van de groep jongens vindt hij geen ‘fair play’. De ‘schrijvende agent’ geeft 
te kennen dat hij zich ook privé zeer bekommert om het milieu en zich 
irriteert aan mensen die achteloos hun rotzooi op straat deponeren. 

*praktijkverhaal ontleend aan het hoofdstuk van Jan Nap
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Professioneel voorbeeld
Henk Ruessink

‘Goed voorbeeld doet goed volgen’ luidt het gezegde. Van opvoeders, coaches, 
bestuurders en gezagdragers wordt het goede voorbeeld verwacht. Als je, zoals 
de politie, opereert in een glazen huis, zichtbaar en in de frontlinies van de 
samenleving, geeft dat een zware verantwoordelijkheid. Juist omdat de politie 
anderen op hun gedrag en handelswijze aanspreekt en unieke bevoegdheden 
heeft, is het essentieel dat zij zelf een voorbeeldfunctie vervult. 
Bij de voorbeeldfunctie gaat het om de manier waarop de politie zich ten 
overstaan van burgers en bedrijven manifesteert. Het gedrag en het handelen 
van individuele politiefunctionarissen of de politie als collectief/organisatie 
heeft grote invloed op het imago en het gezag dat de politie uitstraalt en het 
vertrouwen dat zij in de samenleving geniet.

De professie bevraagd
Als politiemensen gevraagd wordt naar de betekenis van hun voorbeeldfunctie, 
komt naar voren dat deze verder reikt dan een algemene notie of levenswijs-
heid. In reacties en verhalen uit de politiepraktijk en het politieonderwijs komt 
tot uitdrukking dat de voorbeeldfunctie zich vertaalt in expliciete opvattingen, 
afwegingen en keuzes op gebied van handelen en gedrag. Zo geeft men aan 
dat het zowel voor executieve als niet-executieve functionarissen relevant 
is om het goede voorbeeld te geven. Ook ‘niet-blauwe’ collega’s worden in 
hun doen en laten beoordeeld en ‘afgerekend’ als politieman/vrouw. Verder is 
men veelal overtuigd dat de voorbeeldfunctie 7x24 uur van toepassing is. Ook 
buiten formele diensttijd moeten politiefunctionarissen zich bewust zijn van 
hun speciale positie op dit vlak en daarnaar handelen. Iemand formuleerde 
zijn afwegingskader aldus: “Kan het de politie/mijn korps schaden als hetgeen 
ik nu doe, morgen in de krant zou staan…?” Tegelijk wordt geworsteld met 
het besef dat een politieman of politievrouw geen ‘heilige boon’ is en hem/
haar niets menselijks vreemd is.Gevraagd naar de praktische invulling van de 
voorbeeldfunctie, komen in de reacties zeer concrete situaties en dilemma’s 
naar voren. Dat je als bestrijder van de misdaad jezelf niet inlaat met criminele 
activiteiten is wel het minste als het om voorbeeldgedrag gaat. De kreet dat je 
boeven alleen met boeven kunt vangen, moet dus liever maar niet te letterlijk 
worden genomen. Wetten en regels die bepaalde handelingen of gedragingen 
verbieden of strafbaar stellen, gelden uiteraard evenzeer voor de politie. 
Andersom mag de burger niet wat de politie (soms) toegestaan is, want de 
politie heeft gelet op haar taak in de maatschappij specifieke bevoegdheden. 
Precies daarom geldt een speciale verantwoordelijkheid dergelijke bevoegd-
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heden ‘voorbeeldig’ toe te passen. Vaak wordt ook alcoholgebruik genoemd, 
al dan niet in combinatie met deelname aan het verkeer. Hoe ver kun je in de 
privésfeer gaan? Schaadt het jouw voorbeeldfunctie als politiefunctionaris 
als je op een feestje eens een stevig glas drinkt en ‘gezellig’ meedoet aan 
bijbehorende borrelpraat? En hoe zit het met gedragingen die – hoewel niet 
illegaal – als omstreden gekwalificeerd kunnen worden, zoals het gebruik van 
drugs buiten werktijd, prostitutiebezoek en omgeremd gebruik van het recht op 
een vrije meningsuiting?

Opvallend vaak wordt ook gerefereerd aan rijgedrag, dat wil zeggen, de manier 
waarop de politie zich in het verkeer begeeft. In de reacties klinkt de overtui-
ging dat het goede voorbeeld in het verkeer belangrijk is, maar in de praktijk 
nog te wensen overlaat. Verder worden in een reactie op de verleidingen van 
moderne communicatiewijzen gewezen. Een voorbeeld hiervan is de HYVES-
community. Dit is een vrij toegankelijk forum op internet dat verschillende 
groepen/communities met gelijke achtergrond, geschiedenis, belangstelling 
etc. de mogelijkheid biedt informatie uit te wisselen. Politiemensen praten 
hierin (onder een schuil-identiteit) kennelijk vrijmoedig over hun dagelijkse 
belevenissen op straat en in hun korps en uiten expliciet hun opvattingen in 
een omgeving die ook voor anderen vrij toegankelijk is.

Maar ook omgekeerd speelt de vraag soms, zoals blijkt uit het politieverhaal 
op pag.129 over het weggegooide chipszakje. Hierin spelen persoonlijke 
opvattingen een belangrijke rol in het professionele gedrag. Dat zal altijd wel 
het geval zijn, en is ook niet lang niet altijd ongewenst, maar hoever kan men 
hierin gaan?

Voorbeeldfunctie nader ingekaderd
Het is verleidelijk om de voorbeeldfunctie van de politie te relateren aan de 

‘Beroepscode voor de politie in Nederland’ (NPI, 2005). Deze beroepscode 
is het referentiekader voor de professionele waarden en normen voor het 
politiewerk. De code geeft zeven richtinggevende waarden als algemeen 
uitgangspunt voor integriteit: respect, transparantie, verantwoordelijkheid, 
betrokkenheid, betrouwbaarheid, rechtvaardigheid en balans. Op het niveau 
van de individuele politieambtenaar worden in de beroepscode vijf oriëntaties 
geschets van waaruit integriteit inhoud gegeven moet worden. Gesteld in de 
eerste persoon enkelvoud gaat het om ‘ík’ en - de burger, mijn korps, mijn 
collega, mijn vrije tijd, en ‘ik’ als leidinggevende.

Het begrip ‘voorbeeldfunctie’ komt als zodanig in de beroepscode niet voor. 
De vraag is hoe dat komt. Natuurlijk kun je zeggen dat goede invulling van 
de genoemde waarden en oriëntaties van de beroepscode ertoe leidt dat de 
politie een voorbeeld neerzet – maar voor wie? Zonder iets af te dingen op 
het grote belang van (het hebben van) de beroepscode, kun je constateren dat 
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de code overwegend naar binnen gericht is en een defensieve inslag heeft. 
Als het gaat om de voorbeeldfunctie zit de crux in een externe oriëntatie en 
een meer offensieve aanpak. Bij het geven van een goed voorbeeld gaat het 
om het actief voordoen/voorleven ten opzichte van anderen. Dat de persoon 
of de organisatie met het geven van dat voorbeeld zelf integer handelt, is 
een belangrijke randvoorwaarde, maar niet de essentie. Het gaat erom dat 
anderen zich op de een of andere wijze bij het zien/ervaren van het voorbeeld 
aangesproken en aangespoord voelen om het te willen navolgen of zich eraan 
te willen spiegelen. 

Willen alleen is echter onvoldoende. Het gaat ook om kunnen. Het gestelde 
voorbeeld heeft slechts dan betekenis als degene voor wie het voorbeeld 
bedoeld is dit niet alleen wil maar ook kan volgen omdat er concrete mogelijk-
heden zijn. Zo is het - bij wijze van voorbeeld - natuurlijk van belang dat po-
litiemensen op een juiste wijze omgaan met hun legitimatiebewijs en er geen 
ongepast of onethisch gebruik van maken. Voor anderen/burgers is er echter 
geen directe mogelijkheid dit gedrag als een voorbeeld te nemen en te kunnen 
navolgen. De voorbeeldfunctie gaat niet over abstracte waarden die navolging 
verdienen, maar over zichtbare concrete gedragingen en handelingen van de 
voorbeeldgever welke direct relevant zijn voor de voorbeeldontvanger en hem/
haar stimuleren zich overeenkomstig te gedragen en te handelen.

Betrokken op de domeinen Verkeer en Milieu kan met deze inkadering van de 
voorbeeldfunctie van de politie een nadere verkenning gemaakt worden.

Voorbeeldig verkeersgedrag
Behalve gezagsdrager in het verkeersdomein is de politie gewoon verkeers-
deelnemer. Ook politiefunctionarissen moeten van A naar B. Zij begeven 
zich met hun kenbare voertuigen in het verkeer. De kleur, de striping en de 
dakopbouw van haar voertuigen leidt ertoe dat de politie voor andere verkeers-
deelnemers niet onopgemerkt en anoniem blijft. Zeker onder omstandigheden 
van normale verplaatsing of surveillance mag verwacht worden dat de politie 
door haar rijgedrag aan anderen het goede voorbeeld toont. De grote zichtbaar-
heid van de politie in het verkeer geeft verantwoordelijkheden ten aanzien 
van de voorbeeldfunctie en schept tevens mogelijkheden. Dat geldt overigens 
evenzeer voor andere overheidsdienaren die zich met kenbare voertuigen 
in het verkeer begeven (denk aan inspectiediensten, wegbeheerders, hulp-
verleningsdiensten). Normconform gedrag ten aanzien van de zogenaamde 
HelmGRAS-feiten, is wel het allerminste wat verwacht mag worden als het 
om de voorbeeldfunctie gaat. Dus de geldende regels voor de draagplicht van 
de helm en de autogordel, het respecteren van rood/oranje verkeerslichten, 
alcohol & rijden en snelheidslimieten moeten door de politie in acht genomen 
worden. Voor de politie is inmiddels de zogenaamde Brancherichtlijn van 
kracht. Deze richtlijn geeft strikte aanwijzingen voor het veilig rijden met 
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optische en geluidssignalen met snelheden die hoger zijn dan ter plaatse 
geldende limieten. Met deze richtlijn wordt in feite het signaal gegeven dat ook 
onder abnormale omstandigheden er grenzen zijn aan hetgeen qua snelheid 
kan en mag – dit uit het oogpunt van de veiligheid van andere weggebruikers 
en de politie zelf.

Deze HelmGRAS-feiten zijn in de verkeershandhaving uit oogpunt van 
verkeersveiligheid de speerpunten van politie en OM. Normconform rijgedrag 
is niet alleen van belang voor de voorbeeldfunctie, het imago en geloofwaar-
digheid/gezag van de politie, maar evenzeer voor de eigen professionele 
veiligheid van politiefunctionarissen en voor het materiële aspect van schade 
aan voertuigen en uitrustingen. De cijfers over (ook dodelijke) ongevallen 
en schade door de jaren heen liegen er niet om! De Tuin der Bezinning te 
Warnsveld spreekt boekdelen…

Burgers worden strikt op deze feiten gecontroleerd en de sancties bij overtre-
ding zijn niet misselijk. In de samenleving klinkt steun maar ook kritiek op 
de verkeershandhaving. Als politie zelf het goede voorbeeld geven, is daarom 
temeer van belang. Zo kun je de positief gestemde burgers sterker aan je 
binden en de critici de wind uit de zeilen nemen.

De geschetste speerpunten van helm etc., zijn niet de enige aspecten waarin 
de politie de burger in het verkeersdomein het voorbeeld kan geven. Ook de 
manier van inhalen, afstand houden, voorsorteren, parkeren, accelereren en 
afremmen zijn elementen waarbij verwacht mag worden dat de politie zich 
voorbeeldig gedraagt. Iets relatiefs onschuldigs als (kort) foutief parkeren 
van politievoertuigen geeft al snel negatieve reacties bij het publiek, zeker als 
men zelf regelmatig geconfronteerd wordt met de bekende parkeerbon. Goed 
voorbeeld doet goed volgen, maar voor slechte voorbeelden geldt helaas iets 
analoogs. De slogan ‘wees een heer in het verkeer’ zou in dit licht bezien (in 
een hedendaags idioom en format gestoken) opnieuw betekenis moeten krijgen. 
Misschien zouden de dames en heren van de politie hierin voortouw kunnen 
nemen en een voorbeeld kunnen neerzetten. Overigens zij hierbij opgemerkt 
dat verkeersgedrag van vrouwen in het algemeen beter is dan dat van mannen. 
Als dat voor de politie-sexen eveneens geldt (is er een reden om aan te nemen 
dat het anders is?), moet een geslacht-specifieke benadering gevolgd worden 
om de voorbeeldfunctie van de politie te optimaliseren…

Het is een goede zaak dat de politie bij haar rijopleiding aansluiting heeft 
gezocht bij de campagne voor Het Nieuwe Rijden. Het Nieuwe Rijden is 
een meerjarenprogramma van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu dat tot doel heeft om auto-
mobilisten, beroepschauffeurs en wagenparkbeheerders aan te zetten tot een 
energie-efficiënter rijgedrag. In dit kader volgt de Politieacademie het beleid 
van andere professionele rij-instituten (zoals ANWB, VVCR en vakopleiding 
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Taxichauffeurs) en rijscholen door de rijstijl van Het Nieuwe Rijden in zijn op-
leidingen te integreren. Elementen van deze rijstijl zijn: gelijkmatige snelheid 
aanhouden, laag toerental draaien, uitrollen, en adequaat anticiperen. Verder 
wijst het genoemde programma op het belang van de juiste bandenspanning en 
het gebruik van brandstof besparende accessoires. Het Nieuwe Rijden levert in 
de praktijk besparing van brandstof, beperking van kosten voor onderhoud en 
schades en minder voertuigemissies op. Als de politie het in de rijopleidingen 
geleerde ook in de rijpraktijk laat zien, kan daarvan een voorbeeldwerking 
uitgaan naar de burger en andere ‘mobiele’ overheidsdiensten. 

Voorbeeldgedrag kan zich ook uiten in het directe contact en omgang met 
burgers en bedrijven. De wijze van bejegening is in hoge mate bepalend hoe 
professioneel de politie overkomt en hoe effectief zij is. Verschijningsvorm, 
woord, gebaar, houding en feitelijk gedrag spelen alle mee. Correcte en 
respectvol bejegening van de kant van de gezagsdrager kan tot voorbeeld 
strekken in een samenleving waarin verruwing van omgangsvormen de norm 
lijkt. Veel contacten tussen burgers en politie vinden plaats in het verkeers-
domein. Het gaat dan niet enkel om formele staandehoudingen tijdens ver-
keerscontroles, maar bijvoorbeeld ook om het aanspreken op verkeersgedrag 
tijdens surveillances en contacten in de buurt of wijk. Al deze contacten bieden 
uitgelezen mogelijkheden om als politie tijdens de interactie met burgers een 
goed voorbeeld te geven. 

Het is daarom belangrijk dat bejegening in relatie tot de verkeerstaak van de 
politie als onderwerp van onderzoek, ontwikkeling en onderwijs momenteel 
verdere/hernieuwde aandacht krijgt. Respectvolle bejegening in combinatie 
met het goede voorbeeld in het politiële verkeersgedrag leidt tot een voorbeel-
dig visitekaartje voor de Nederlandse politie. 

In het verlengde hiervan zij nog gewezen op de voorbeeldwerking die uit kan/
hoort te gaan van TV-programma’s waarin foutief verkeersgedrag en het poli-
tiële optreden daartegen voor een breed publiek in beeld gebracht wordt. Het 
verdient aanbeveling te onderzoeken in welke mate het in deze programma’s 
getoonde bijdraagt aan de voorbeeldfunctie en aan de verkeersveiligheid.

Voorbeeldig milieugedrag
Ook op het terrein van milieuaspecten, mag en zal naar de politie gekeken wor-
den en liggen er kansen om het goede voorbeeld te geven. De politie is behalve 
handhaver en opspoorder zelf ook actor in het milieudomein. Zo beschikt zij 
over ‘inrichtingen’ die aan milieuhygiënische (en gezondheidskundige) eisen 
moeten voldoen. Hierbij moet primair gedacht worden aan kantoorachtige 
gebouwen als hoofd- en districtsbureaus en gebouwen voor opleiding en trai-
ning. Ook beschikt de politie over voorzieningen als garages en werkplaatsen. 
De bedrijfsvoering binnen dergelijke inrichtingen moet voldoen aan wettelijk 
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verankerde algemene regels. Zo moet op milieuhygiënisch verantwoorde wijze 
worden omgegaan met afvalstromen en met opslag van gevaarlijke producten 
en materialen. Was er niet veel te doen over de veilige opslag van in beslag 
genomen vuurwerk? 

Na de ramp Enschede werd toezicht en handhaving op gebruik en opslag van 
vuurwerk geïntensiveerd. Dit leidde tot meer in beslag genomen vuurwerk. 
Niet zelden werd zulk vuurwerk onder onveilige omstandigheden in politie-
bureaus opgeslagen. Een veiligheidsrisico en geen sterk voorbeeld voor de 
vuurwerkbranche natuurlijk. Het zou een goede zaak zijn om voor het totaal 
van de Nederlandse Politie te onderzoeken hoe het gesteld is met de formele 
en feitelijke situatie betreffende de (naleving van) milieuhygiënische regels en 
normen. 

Het ‘bedrijf’ Nederlandse Politie is groot. Meer dan 50,000 werknemers en de 
taken waarvoor deze staan, betekent dat op allerlei terreinen het milieu belast 
wordt. Gebruik van energie, materialen en brandstof en de productie van afval 
en uitstoot zijn daar voorbeelden van. Maar ook bij de inkoop van diensten en 
goederen spelen aspecten van milieu – of breder getrokken – duurzame ontwik-
keling. Het zou in het kader van transparantie en ‘accountability’ aan te bevelen 
zijn dat de Nederlandse Politie – concernbreed – haar impact op het leefmilieu 
onderzoekt, registreert en rapporteert. Dit vergt dat een daartoe ingericht 
managementsysteem ingevoerd wordt, inclusief heldere meetmethoden en 
verantwoordelijkheden. Zulke systemen zijn overigens geen noviteit; vele grote 
commerciële en niet-commerciële organisaties werken er reeds mee. In dit kader 
zij vermeld dat in de sector industrie veel bedrijven wettelijk verplicht zijn zoge-
naamde Milieujaarverslagen op te stellen. In de dienstensector wordt regelmatig 
op vrijwillige basis een milieu- (of duurzaamheids-)verslag gepubliceerd.

De rijksoverheid heeft scherpe ambities om niet slechts de noodzaak van 
duurzaam produceren en consumeren te prediken richting bedrijven, instel-
lingen en burgers, maar ook zelf bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Zo 
is de doelstelling om in 2010 bij alle inkoop van de rijksoverheid aspecten 
van duurzaamheid in belangrijk mate mee te wegen in de besluitvorming. Ook 
de politie moet in deze haar positie bepalen en zichzelf duidelijke doelen en 
ambities stellen. 

Als grote organisatie kan de politie een belangrijke rol in de markt van 
duurzame bedrijfsvoering spelen en een voorbeeld betekenen voor andere 
overheidsorganisaties en bedrijven/instellingen. Het is dan zaak binnen de 
politie beleid te formuleren (en professioneel uit te voeren) dat is gebaseerd op 
de (balans van) drie waarden of kapitalen van duurzame ontwikkeling: sociale 
rechtvaardigheid, bescherming van natuur en milieu en eerlijke welvaartsver-
deling (People, Planet, Prosperity). Bij duurzaamheid gaat het niet alleen om 
het hier en nu, maar ook om het daar en later.
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In de geest van het al genoemde programma Het Nieuwe Rijden heeft de 
Politieacademie een (zeer bescheiden) begin gemaakt met de aanschaf van 
lesvoertuigen met een hybride aandrijving. Zij geeft hiermee het signaal ook 
zelf direct en praktisch te willen bijdragen aan het terugdringen van milieube-
lastende emissies van voertuigen. Het verkeer is een belangrijke bron voor de 
uitstoot van kooldioxide (CO2), stikstofoxiden (NOx), fijn stof, koolmonoxide 
(CO) en vluchtige organische stoffen. De sector verkeer en vervoer draagt in 
belangrijke mate bij aan de nationale uitstoot van deze stoffen. Voor fijn stof 
en koolmonoxide ligt het aandeel zelfs op ca. 60%! 

De slechte luchtkwaliteit rond drukke (stedelijke) infrastructuur heeft grote 
gevolgen voor de leefbaarheid en gezondheid en voor de mogelijkheden voor 
ruimtelijke/economische ontwikkeling in en nabij dergelijke gebieden. Het 
gaat hier derhalve om een belangrijk maatschappelijk knelpunt. Deze proble-
matiek heeft voorts een internationale dimensie omdat Nederland moeite heeft 
de Europese normen voor luchtkwaliteit (tijdig) te halen. 

Als op grote schaal het wagenpark van de politie – met een omvang van et-
telijke duizenden voertuigen - vervangen wordt door voertuigen die het milieu 
minder belasten, is dat een betekenisvolle daad. De betekenis zit uiteraard in 
de absolute reductie van de emissies in kilo’s of tonnen, maar nog sterker in 
het statement dat de politie ermee maakt en het voorbeeld dat ermee gegeven 
wordt in de richting van burgers, alsmede andere (overheids)diensten en 
bedrijven met een grote voertuigenvloot. Uiteraard is het zo dat afwegingen 
van duurzaamheid niet het enige criterium bij aanschaf van voertuigen kan 
zijn. Zo zijn ook overwegingen van operationele, economische en veiligheids-
technische aard. Dat in aanmerking genomen, zou gedegen onderzocht moeten 
worden of en onder welke randvoorwaarden sterker ingezet kan worden op een 
duurzamer wagenpark. In dit kader zou eens te rade gegaan moeten worden 
bij de London Metropolitan Police. In dit korps, qua grootte vergelijkbaar 
met de gehele Nederlandse Politie, rijden momenteel reeds ca. 100 hybride 
aangedreven voertuigen…Welk(e) korps(en) pakken deze uitdaging samen met 
de Politieacademie verder op?
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Als vrouw bij de politie

Ongeveer twintig jaar geleden zag ik in de KRO-gids een advertentie met 
de tekst: ‘gezocht: politieagenten’. Dit trok meteen mijn aandacht en ik 
besloot me aan te melden. Helaas leek mijn droom meteen in duigen te val-
len doordat ik werd afgewezen in Amsterdam vanwege mijn brilsterkte (-2). 
Gelukkig kon ik, niet veel later, via de vader van een schoolvriend alsnog 
naar de politieopleiding.

Na twintig maanden school kwam ik terecht in de D-brigade. Daar stond 
ik dan, groen en recht van school. De eerste jaren als surveillanceagent 
waren niet gemakkelijk. Als vrouw werd je in die tijd raar aangekeken op 
straat en in het korps. Op de eerste dag in de D-brigade hoorde ik dat er 
al vrouwen waren weggegaan. De mannen in deze D-brigade hadden een 
duidelijke mening over vrouwen. Zij hadden als leus: “Geen snee in brigade 
D!” Vrouwen werden soms weggepest. Maar ik niet. Ik had de intelligentie 
en het verbale vermogen om mijn ‘mannetje’ te staan en me erdoorheen te 
slaan.  

De strijd die ik geleverd heb in die periode heeft mij getekend voor het 
leven en mij gemaakt tot de persoon die ik nu ben. Ik heb er in positieve zin 
veel van geleerd en ben er een veel zelfstandigere vrouw door geworden 
met een bikkelharde mentaliteit. Deze eerste jaren hebben bijgedragen aan 
een voortdurende sterke motivatie om te blijven werken voor de politie, 
waar mijn hart ligt.

Nu ben ik al enkele jaren werkzaam als rechercheur. Dat vind ik toch wel 
het mooiere werk, het heeft meer inhoud. Op straat bij de surveillance had 
ik alle soorten meldingen wel gezien en gehoord. Ik kende de stad en het 
daarbij behorende uitgaansleven; ik had alle doden toen wel gezien. Er 
kwamen steeds meer vrouwen bij het korps en de sfeer is nu gezellig en 
collegiaal te noemen. 

Op straat blijft de vrouwonvriendelijkheid bestaan, eerst van de autochtone 
Nederlanders die moesten wennen dat er naast agenten ook agentes rondlie-
pen, en nu van sommige buitenlanders die een vrouw als agent gewoon weg 
niet accepteren en weigeren te zien als gezagsdrager.
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Diversiteit als norm
Kunnen omgaan met diversiteit als voorwaarde voor effectief 
politiewerk

Sjiera de Vries

De vergrijzing en verkleuring van de Nederlandse bevolking zijn twee 
ontwikkelingen die deel uitmaken van het steeds diverser worden van de 
samenleving. Bij vergrijzing denkt de één aan enorme pensioenkosten, een 
ander aan lange rijen tevreden grijze hoofden, fietsend op de Veluwe. Voor 
agent Abdellaoui betekent het: wekelijks aangiften van gestolen portemonnees 
van dementerende ouderen die niet meer weten wat ze waar hebben neergelegd. 
En zo betekent het verkleuren van Nederland voor de één leuke nieuwe eet-
tentjes, voor een ander overlast van buren die hij niet begrijpt, en voor meneer 
Abdellaoui dat hij agent is in een korps dat nog niet altijd weet hoe om te gaan 
met collega’s met een niet-Nederlandse achtergrond. 

De toenemende diversiteit heeft dus veel verschillende gevolgen. Ook voor 
de politie verandert er veel, en de organisatie wordt geplaatst voor allerhande 
nieuwe dilemma’s en aandachtspunten. En hoewel de politie altijd al heeft 
moeten inspelen op diversiteit, blijkt de mate waarin dat nu nodig is lastig te 
hanteren. Deze beschouwing analyseert wat er veranderd is, wat dit betekent 
voor de politieorganisatie en hoe de Politieacademie de organisatie kan 
ondersteunen in het omgaan met diversiteit.  

 
De wereld verandert
Vergrijzing, verkleuring, vrouwen die hun plek op de arbeidsmarkt veroveren, 
mensen met een handicap die volop willen participeren in het maatschap-
pelijke leven. Het zijn ontwikkelingen die worden gevangen in de constatering 
dat Nederland diverser wordt. De voorbeelden laten al zien dat die diversiteit 
niet alleen te maken heeft met demografische veranderingen, maar ook met 
sociale veranderingen. Mensen eisen meer aandacht voor hun individualiteit, 
eisen het recht op om anders te mogen zijn. 

De toenemende diversiteit heeft grote gevolgen voor de Nederlandse politie. 
Dat is vaak wennen geweest, zoals blijkt uit het politieverhaal voorafgaand aan 
dit hoofdstuk (als vrouw bij de politie, zie pagina 139). En het is dat vaak nog. 
Het gaat niet vanzelf. In haar rol als dienstverlener moet de politie inspelen op 
de sterk uiteenlopende wensen en behoeften van het publiek. En als repressief 
apparaat moet zij effectief kunnen optreden tegen personen of groepen die 
anders denken en doen dan waaraan men zelf gewend is. Bovendien moet 
daarbij worden aangetekend dat zowel de demografie van de Nederlandse 
bevolking als de wensen en behoeften van de verschillende groepen continu in 
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beweging zijn. Ofwel: wat werkt voor groep A werkt vaak niet voor groep B, 
maar is mórgen ook bij groep A niet meer effectief. 

Door de diversiteit en de steeds wisselende realiteit kan de politie steeds 
minder werken volgens vaste patronen. Diversiteit vraagt om flexibiliteit, om 
een bredere blik op de wereld, om kennis over anderen en vaardigheden om 
effectief op te treden in een omgeving die je maar gedeeltelijk begrijpt. Het 
vraagt om wat men binnen de politieorganisatie tegenwoordig aanduidt met de 
mooie term ‘multicultureel vakmanschap’. 

Dit hoofdstuk gaat nader in op wat het diverser worden van de samenleving 
betekent voor de politieorganisatie, waarom de organisatie het (overigens net 
als veel andere organisaties) zo moeilijk vindt om hier mee om te gaan, en hoe 
de Politieacademie de politie kan ondersteunen om op dit punt betere resulta-
ten te bereiken. 

Is het echt anders?
Diversiteit in de samenleving is natuurlijk niet nieuw. Immers, geen twee men-
sen zijn gelijk. Binnen de politieorganisatie is kunnen omgaan met diversiteit 
altijd al een belangrijke vereiste geweest. Een burger uit Wassenaar werd ook 
vroeger anders aangesproken dan iemand op het platteland in Twente. Al was 
het maar omdat men in Wassenaar geen Twents verstaat. 

Rekening houden met verschillen is dus eigenlijk gewoon een onderdeel van 
effectief optreden en van de normale beroepshouding. Waarom is het dan nu 
ineens zo’n ‘hot issue’, waarom wordt er de laatste jaren zo veel ophef over 
gemaakt?

Het grote verschil lijkt te liggen in de snelheid waarmee de veranderingen 
plaatsvinden en de grotere culturele afstand tussen mensen. Bij dat laatste heb-
ben we het dan over etnische of culturele diversiteit. Dat is één van de meest 
in het oog springende aspecten van diversiteit en ook het aspect dat op het 
moment, zowel in de samenleving als binnen de politieorganisatie, het meest 
in de belangstelling staat. Met andere vormen van diversiteit, zoals verschillen 
in sekse, opleidingsniveau of seksuele voorkeur lijkt men minder moeite te 
hebben. Of nauwkeuriger: daar is men inmiddels meer aan gewend. Wat niet 
wil zeggen dat het omgaan met die aspecten van diversiteit geen problemen 
oplevert.

Ook de politie wordt diverser
De diversiteit in de samenleving weerspiegelt zich op de arbeidsmarkt. Ook 
daar neemt de diversiteit toe, en wel in rap tempo. Gekscherend wordt 
hierover wel gezegd dat de traditionele blanke mannelijke kostwinner tot een 
uitstervend ras behoort. Een meer serieuze boodschap is dat organisaties die 
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in de toekomst over voldoende personeel willen beschikken, moeten leren 
omgaan met diversiteit. Doordat enerzijds het arbeidsaanbod terugloopt door 
ontgroening en anderzijds de vraag naar arbeidskrachten toeneemt door een 
groeiende economie, zal de concurrentie om de schaarse beschikbare mensen 
toenemen. Organisaties zullen het zich dan niet meer kunnen permitteren om 
bepaalde groepen buiten te sluiten. Ook de politieorganisatie wordt met de 
diverse arbeidsmarkt geconfronteerd. Zij is daar in zekere zin zelfs blij mee, 
omdat het voor de legitimiteit van de politie van belang is dat de verschillende 
bevolkingsgroepen in de organisatie vertegenwoordigd zijn. Daarnaast ziet 
men in de organisatie dat voor het multicultureel vakmanschap binnen de 
organisatie kennis nodig is over verschillende culturen en ervaring met het 
omgaan met diversiteit. En dat diversiteit in manieren van denken en doen een 
organisatie helpt om scherp te blijven en niet vast te lopen in tunnelvisies vol 
blinde vlekken. Dit alles maakt dat de politieorganisatie expliciet streeft naar 
meer diversiteit. Dat gaat echter niet probleemloos, zoals blijkt uit de volgende 
praktijkvoorbeelden:

 
Diversiteit in de politiepraktijk

De diversiteit in de samenleving betekent dat de Nederlandse politie op 
verschillende terreinen met nieuwe problemen en dilemma’s geconfron-
teerd wordt. We geven een paar voorbeelden: 

Vrouwen die aangifte doen van seksueel misbruik kunnen aangeven dat • 
ze door een vrouw geholpen willen worden. Maar hoever ga je hiermee? 
Laten we klachten over discriminatie afhandelen door een allochtone 
medewerker en over inbraak bij het COC door een homoseksuele 
collega?
Onrust in de homoscene: hoe ga je om met mensen die geen aangifte • 
willen doen omdat niemand mag weten dat ze homocontacten hebben? 
Wat te doen met Marokkaanse jongetjes die bij een verhoor hun mond • 
potdicht houden? 
Volgens de prognoses zullen daders van criminele activiteiten steeds • 
vaker afkomstig zijn uit Oost-Europa. Volstaat de huidige benadering 
van verdachten dan nog?
Veel criminaliteit is grensoverschrijdend. Een gestolen auto is bijvoor-• 
beeld binnen een paar uur in een ander land. Hoe werk je samen met een 
politieapparaat met heel andere communicatiepatronen, gewoonten en 
regels?
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Ook de diversiteit in het personeelsbestand leidt tot dilemma’s, zoals 
onderstaande voorbeelden laten zien:
 

Eten: iemand wil een barbecuefeestje organiseren en daarbij ook haar • 
directe collega’s uitnodigen. Totdat ze zich realiseert wat dat betekent. 
Wat maakt ze voor de collega die vegetariër is? En wanneer is het vlees 
geschikt voor de streng islamitische collega? Vinden de anderen dat 
vlees ook lekker? Uiteindelijk besluit ze de lijst van uit te nodigen col-
lega’s sterk in te korten zodat ze dit soort zaken niet hoeft op te lossen.
Uitstraling: een islamitische medewerkster wil een hoofddoek dragen bij • 
haar uniform. De korpsleiding vraagt zich af of zo’n duidelijk religieus 
kledingstuk niet in strijd is met de neutraliteit die de organisatie wil uit-
stralen. Anderen opperen dat het toestaan van een hoofddoek, natuurlijk 
in politieblauw, juist een ideale manier is om te laten zien dat de politie 
open staat voor iedereen.
 Taal: Bij het observeren van verdachten die Turks spreken is het handig • 
als er een collega is die dat kan verstaan. Maar als deze collega op 
straat met een buurtbewoner Turks spreekt, wordt dat vaak onwenselijk 
gevonden. Je weet immers maar nooit waar ze het over hebben….
Werktijden. Met de toename van het aantal vrouwelijke medewerkers is • 
ook de vraag naar mogelijkheden om te werken in deeltijd toegenomen. 
Bij sommige functies vindt eigenlijk niemand dat een punt, maar dat 
geldt zeker niet voor alle functies. Kan leiding geven in deeltijd, of als 
duobaan? En zo ja, kan dat op alle niveaus?
Omgangsvormen. Vrouwen en allochtonen blijken minder snel zelf aan • 
te geven dat ze toe zijn aan promotie. Moeten zij vanuit de organisatie 
gestimuleerd worden, of is iemand die zich niet zelf aanmeldt toch niet 
voldoende assertief en ingeburgerd in de politiecultuur om leiding te 
kunnen geven?

 
 
Waarom is diversiteit zo lastig?
Hoewel algemeen wordt gesteld dat diversiteit veel voordelen heeft, vinden de 
meeste mensen het toch vooral lastig. Dat heeft te maken met een aantal heel 
basale mechanismen. Zo hebben wij mensen een natuurlijke voorkeur voor 
het bekende (zie o.a. Byrne, 1999). Dat is lekker veilig. Wat we niet kennen 
is immers onvoorspelbaar en dus potentieel gevaarlijk. Bovendien zijn we 
geneigd ons zelfbeeld zo positief mogelijk te houden (zie bijv. Fiske, 1998). 
Dat doen we door van onszelf, maar ook van de mensen die tot onze eigen 
groep horen, vooral de positieve dingen te zien. Bij anderen zien we veel vaker 
wat er juist niet goed is. We kijken daartoe op een heel speciale manier naar de 
werkelijkheid: als ‘de anderen’ iets goed doen zien we dat als uitzondering, als 
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toeval. Doen ze iets slechts, dan is dat normaal. Naar onze eigen groep kijken 
we precies andersom: het goede is normaal, fouten die gemaakt worden zijn 
het gevolg van pech of overmacht. En zo houden we de wereld lekker over-
zichtelijk: wij zijn goed, zij zijn slecht. Dit mechanisme maakt het lastig om 
te profiteren van diversiteit: bij diversiteit hebben we immers per definitie te 
maken met mensen die ‘anders’ zijn, en het is dus niet onze natuurlijke neiging 
om daarmee makkelijk om te gaan, om daarvan de positieve kanten te zien, 
laat staan om van elkaar te leren.

Het lastige van diversiteit is niet alleen onze voorkeur voor wat en wie we ken-
nen, maar ook het bestaan van echte verschillen. Vrouwen communiceren over 
het geheel genomen anders dan mannen, Ghanezen kennen andere normen en 
waarden dan Nederlanders. Dergelijke verschillen maken dat in onderlinge 
contacten regelmatig botsingen optreden omdat men elkaar niet begrijpt, 
omdat men elkaar onbedoeld kwetst of omdat men langs elkaar heen werkt. 

Leren omgaan met diversiteit
Gelukkig weten we op basis van onderzoek dat mensen kunnen leren om met 
diversiteit om te gaan (zie bijv. Willeams & O’Reilly, 1998). In dat onderzoek 
zien we dat divers samengestelde groepen in het begin vaak minder goed 
functioneren dan meer homogene groepen. Op basis van wat we eerder lieten 
zien over het lastige van diversiteit zal dat niemand verbazen: het samenwer-
ken verloopt in de gemengde groepen minder gemakkelijk en er zijn meer 
conflicten. Bij een deel van de gemengde groepen verandert het nadeel na een 
tijdje echter in een voordeel: ze zijn creatiever en innovatiever dan homogene 
groepen en functioneren dan beter. Om dit positieve effect te bereiken is tijd 
nodig: tijd om aan elkaar te wennen en om te leren omgaan met de verschillen. 
De groepsleden moeten leren naar elkaar te luisteren en de waarde van ieders 
inbreng goed in te schatten. Het effect van het leerproces in de gemengde 
teams heeft een blijvend effect op het denkproces van de deelnemers. Ze heb-
ben in de groep geleerd dat er meer manieren zijn om naar de wereld te kijken 
en zijn gestimuleerd om zelf ook vanuit meerdere visies te kijken. Zo hebben 
ze geleerd om op een andere manier te denken, die maakt dat ze creatiever 
worden en dat hun probleemoplossend vermogen toeneemt. Deze vaardighe-
den kunnen ze nu ook in andere situaties inzetten. 

Succesfactoren
Het leren omgaan met diversiteit gaat niet in alle groepen even goed. Het 
succes hangt onder andere af van de manier waarop het groepsproces zich 
ontwikkelt. De groepsleden moeten immers wel naar elkaar luisteren en de 
intentie hebben om samen tot iets goeds te komen. Het helpt daarbij als er een 
leider is die het proces actief in goede banen leidt. Die leider kan bijvoorbeeld 
voorkomen dat conflicten escaleren, of dat mensen buiten de groep gesloten 
worden of onheus worden bejegend. Wat ook helpt, is als de groepsleden 
beschikken over competenties die van belang zijn bij het werken met diversi-
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teit. Van der Zee en van Oudenhoven (2006) onderscheiden er vijf: 
 culturele empathie: je kunnen inleven in een andere cultuur;1. 
 open mind: een open en onbevooroordeelde houding ten opzichte van 2. 

mensen of groepen die zich anders gedragen of andere normen of 
waarden hebben;

 sociaal initiatief: actief omgaan met sociale situaties en zelf initiatief 3. 
nemen;

 flexibiliteit: om kunnen gaan met veranderingen;4. 
 emotionele stabiliteit: om kunnen gaan met stress.5. 

Andere competenties die helpen zijn:
 zelfreflectie: bereid en in staat zijn te kijken naar de eigen rol en de eigen 6. 

mogelijkheden om zaken anders aan te pakken;
 nieuwsgierigheid: naar zowel de drijfveren, wensen et cetera. van de 7. 

ander als naar die van jezelf;
 vertrouwen kunnen geven: met name ook aan mensen die zaken heel 8. 

anders aanpakken dan je zelf zou doen;
 lef: om dingen te doen die buiten de gebaande paden gaan, en om een 9. 

standpunt in te nemen.

Politie in actie
Omdat diversiteit lastig is, proberen veel organisaties, bewust of onbewust, 
diversiteit buiten de deur te houden. Voor de Nederlandse politie is dat echter 
geen optie. Zoals we eerder al stelden: de politie werkt in een diverse samen-
leving, en realiseert zich dat ze dat werk alleen kan doen als de organisatie ook 
zelf divers is. Door de onderlinge samenwerking met diverse collega’s pikken 
politiefunctionarissen veel kennis op over cultuurverschillen, gewoontes, 
manieren van denken et cetera. Zo leren ze omgaan met diversiteit en kunnen 
ze hun executieve werk beter uitvoeren. Diversiteit wordt daarin niet meer 
als uitzondering gezien maar als norm: iedereen is anders, en daar moet een 
politiemedewerker (zowel intern als extern) op in kunnen spelen.

Tot zover de theorie. In de praktijk is het allemaal wat ingewikkelder. Want 
hoewel de politie al jaren streeft naar meer diversiteit en daar ook allerlei 
activiteiten voor ontplooit (zie bijvoorbeeld de Vries, 1999) is het succes be-
perkt. Zo streeft men al jaren naar 25% vrouwen in executieve functies en een 
evenredige vertegenwoordiging van allochtonen. Vooral met het werven van 
vrouwen is men al lang bezig, en hoewel op de lagere functies het percentage 
genaderd wordt, is dat voor de hogere posities nog lang niet het geval. En de 
evenredige vertegenwoordiging van allochtonen wordt alleen gehaald in een 
paar regio’s waar nauwelijks allochtonen wonen. Ook worstelt de organisatie 
met de externe diversiteit, zoals ook blijkt uit verschillende incidenten met 
allochtone jongeren (zie bijvoorbeeld Jurgens, 2007).
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Dit betekent overigens niet dat er niets bereikt is. Want hoewel de streefper-
centages niet zijn bereikt, is de vertegenwoordiging van allochtonen binnen de 
politieorganisatie nog altijd een stuk hoger dan in veel andere organisaties. 

Met haar problemen met de doorstroom van vrouwen en het omgaan met de 
diversiteit in de samenleving staat de politie niet alleen. Sterker nog, de politie 
is waarschijnlijk een van de meest actieve organisaties op diversiteitsgebied, 
zoals onder meer blijkt uit de rede van Harchaoui bij het uitreiken van de 
diversiteitsprijs 2007. Een organisatie ook die steeds actiever wórdt. Zo zijn 
er recent door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
afspraken gemaakt met de korpsen over hun activiteiten op diversiteitsgebied 
en ook de Politieacademie heeft aangegeven haar activiteiten op dit terrein fors 
te gaan uitbreiden.

De Politieacademie kan dit ondersteunen
De politie doet dus al veel op het gebied van diversiteit, maar het succes van 
die acties is beperkt. Wij denken dat één van de oorzaken hiervan is dat de 
medewerkers eigenlijk nog niet weten hoe ze met diversiteit moeten omgaan, 
en dat ook de structuren in de organisatie diversiteit niet altijd bevorderen. 
Hier is dus veel te winnen. De Politieacademie kan daarin als opleidingsinsti-
tuut van de politie een grote rol spelen. We denken daarbij met name aan het 
ontwikkelen van ‘multicultureel vakmanschap’: ‘professioneel handelen van 
alle politiemensen, om met iedereen in onze samenleving te kunnen omgaan, 
ongeacht etniciteit, seksuele geaardheid, leeftijd, sociale status, seksuele 
voorkeur etc.’ (Berndsen, 2007). 

Hoewel de term ‘multicultureel vakmanschap’ nieuw is, geldt dat niet voor 
wat er mee wordt aangeduid. Eigenlijk is dat een eis geweest die altijd aan 
alle politiefunctionarissen is gesteld. Er is echter niet voor niets een nieuwe 
term bedacht: hiermee wordt het belang ervan onderstreept, maar wordt tevens 
aangegeven dat niet iedereen in voldoende mate over dergelijk vakmanschap 
beschikt. De introductie van de term geeft aan dat er actie moet komen. De 
Politieacademie kan een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen en uitdra-
gen van multicultureel vakmanschap. 

Drie zaken zijn daarbij van groot belang. Zij vormen in deze beschouwing de 
aanbevelingen voor de Politieacademie. 

1. Zorg voor meer diversiteit in het personeelsbestand
Omgaan met diversiteit leer je niet uit een boekje maar door te doen. Je moet 
er ervaring mee opbouwen, en dat het liefst in een veilige omgeving. Want 
bij leren hoort fouten maken, en al die beginnersfouten in de praktijk op 
straat laten plaatsvinden is te riskant. Leren omgaan met diversiteit op de 
Politieacademie kan alleen als de Politieacademie divers is. Het is dan niet 
voldoende als de populatie cursisten gemengd is, ook het personeelsbestand 
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van de Politieacademie moet dat zijn. Gezien de huidige personeelssamenstel-
ling ligt daar een forse uitdaging.

2. Integreer diversiteit in alle onderdelen van het lesprogramma
Omdat diversiteit zo’n belangrijk thema is zou het in alle onderdelen van het 
lesprogramma van de Politieacademie moeten terugkeren. In theorie is dat op 
dit moment al het geval, de praktijk leert echter dat dit lastig te realiseren is 
(Duijs, 2007). Misschien was het ook te optimistisch om te verwachten dat alle 
docenten met dit thema uit de voeten kunnen. Velen van hen zullen er immers 
zelf weinig ervaring mee hebben. Ook hier is een extra inspanning nodig. 
Zeker omdat het ‘leren omgaan met diversiteit’ bij de docenten niet alleen een 
vaardigheid betreft (op zich al lastig genoeg) maar ook vraagt om het opdoen 
van aanvullende kennis. Zij moeten ten minste beschikken over basale kennis 
over de culturele achtergronden van belangrijke groepen in Nederland, over 
hun normen, waarden en communicatiepatronen, en dit alles in relatie tot het 
werkveld van de politie. Daarnaast moeten de docenten weten hoe zij kunnen 
bijdragen aan het ontwikkelen van de eerder benoemde competenties die van 
belang zijn voor het omgaan met diversiteit bij hun cursisten.

3. Werken aan een lerende politie
Leren omgaan met diversiteit is voor een groot deel leren omgaan met onze-
kerheden. De belangrijkste les is immers dat iedereen verschillend is, dat er 
verschillende waarheden zijn en dat de wereld er morgen weer anders uitziet 
dan vandaag. Concreet betekent dit dat er geen vaste waarheden zijn, dat 
manieren van werken steeds moeten worden aangepast en dat er steeds weer 
nieuwe dilemma’s opduiken. De Politieacademie moet haar cursisten dus niet 
leren wat de juiste weg is, maar hoe ze een goede weg kunnen vinden in een 
stad waar de wegen steeds verlegd worden. Leren leren, leren experimenteren 
en leren reflecteren zijn in zo’n situatie belangrijker dan antwoorden krijgen. 
De Politieacademie heeft niet alleen een belangrijke rol in het ondersteunen 
van haar cursisten bij het ontwikkelen van deze vaardigheden, maar ook in 
het ondersteunen van de politieorganisatie als geheel in haar ontwikkeling 
naar een lerende organisatie. Want alleen als lerende organisatie is de politie 
voldoende flexibel en slagvaardig om te kunnen werken in een diverse, steeds 
veranderende wereld.
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Gelukkig nieuwjaar

Spannende dingen maak je toch vooral mee bij de AE (aanhoudingseen-
heid). Dat is een onderdeel van de ME (mobiele eenheid), maar dan in 
burgerkleding. Je loopt dan als het ware tussen de relschoppers in. Die een-
heid wordt vaak ingezet bij voetbalwedstrijden, maar bij oud en nieuw is het 
ook vaste prik in kleine dorpjes waar je weet dat er van alles gaat gebeuren. 
Daar is het gebruikelijk om auto´s in brand te steken. Soms zijn dat gewoon 
auto´s die ze hiervoor speciaal gekocht hebben; oude wrakken die ze dan in 
brand steken. Maar ook wel eens de auto van een buurman die vervelend is. 
Het zijn altijd hele grote rellen, waar we dan met twee-, driehonderd man 
politie aanwezig zijn en dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. 

Op het moment dat je die rellen hebt, ben je al iets kwijt geraakt. Daar had 
vooraf al iets moeten zitten. Dat zie je daar met oud en nieuw heel goed. Je 
ziet dat het steeds verder gaat. Eigenlijk moet je van het begin af aan men-
sen aanspreken op hun gedrag. Het is net als bij kinderen, ze zoeken telkens 
de grens op. Dat doen mensen ook gewoon als ze wat ouder zijn, hoor. En 
uiteindelijk loopt het steeds verder op. En dan ben je eigenlijk al te laat. 

Ik heb daar wel eens met vijftien man een kruising staan te bewaken en 
dan denk je toch “waar zijn we hier mee bezig”. Mijn ervaring is dat in die 
dorpjes al jarenlang niet goed door de politie wordt opgetreden. En daar-
door loopt het daar elke keer uit de hand. Kennelijk is de aansturing niet 
goed geweest. Daar is nog heel veel in te winnen. Dit jaar hebben ze voor 
het eerst gezegd er niet meer met zoveel ME naar toe te gaan. Nu moet het 
maar eens op een andere manier gebeuren. 

Het blijft vreemd dat je in zo´n klein dorpje zoveel politie nodig hebt. 
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De bestuurlijke en operationele 
ont worteling van de politieorgani-
satie op gemeentelijk niveau
Cyrille Fijnaut

Inleiding
In de verhalen die de omlijsting vormen van deze bundel artikelen staat een 
interessant stuk over ‘hele grote rellen’ in een aantal dorpen bij ‘Oud op Nieuw’ 
(zie pagina 151). Hierbij worden niet alleen autowrakken in brand gestoken 
maar ook de auto’s van mensen die minder goed liggen. Er zijn soms twee- tot 
driehonderd man politie, inclusief Mobiele Eenheden, nodig om desnoods met 
harde hand de openbare orde te kunnen handhaven. De schrijver merkt op dat 
het zover is gekomen omdat: 

‘in die dorpjes wordt al jarenlang niet goed door de politie opgetreden. 
En daardoor loopt het daar elke keer uit de hand. Kennelijk is de 
aansturing niet goed geweest. Daar is nog heel veel in te winnen.’

Nu wil het toeval dat ik niet zo lang geleden door de burgemeester en de 
gemeenteraad van een van de betrokken gemeenten werd uitgenodigd om mee 
te discussiëren over het beleid dat sinds enkele jaren wordt gevoerd om die 
rellen zoveel als mogelijk tegen te gaan. 

Mijn stelling in die discussie was dat het probleem van deze ongeregeldheden 
– voorzover het de politie aangaat – ook wel te maken zal hebben met tekort-
komingen in (de tactiek en de techniek van) het politieoptreden zelf, maar dat 
het in wezen teruggaat op een strategische kwestie, namelijk de bestuurlijke 
en operationele ontworteling van de politieorganisatie op gemeentelijk niveau 
door toedoen van de Politiewet 1993.

Om deze stelling te adstrueren wordt in navolgende beschouwing eerst 
ingegaan op de nauwe band die in de Gemeentewet 1851 werd gesmeed tussen 
de gemeenten en de organisatie van het politiewezen en op het krachtige verzet 
van de gemeenten tegen elke poging om deze koppeling losser te maken. 

Vervolgens wordt uiteengezet hoe deze staatkundige verbinding tijdens de 
Duitse Bezetting radicaal werd doorgeknipt en hoe zij door toedoen van het 
Politiebesluit 1945 voor de vele gemeenten zonder gemeentepolitie definitief 
verloren dreigde te gaan. Hevig protest van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten kon dit echter voorkomen: op basis van de Politiewet 1957 werd het 
nieuwe Korps Rijkspolitie aan de voet zo georganiseerd dat de verbinding tussen 
de organisatie van het politiewezen en de gemeenten verregaand in stand bleef. 
Daarna zal worden gedemonstreerd hoe door de Politiewet 1993 tot op grote 
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hoogte een einde werd gemaakt aan deze ingenieuze constructie zonder dat 
de wetgevers zich voldoende rekenschap gaven van de (mogelijk) negatieve 
gevolgen die een dergelijke historische breuk in de organisatie van het politie-
wezen teweeg zou (kunnen) brengen voor zijn werking in met name de meer 
landelijke gebieden.Ten slotte zal worden besproken hoe die breuk zou kunnen 
worden hersteld door te kiezen voor de vorming van nationale politie.

De nauwe band tussen gemeenten en politie voor  
wereldoorlog II
Natuurlijk beschikten de lokale autoriteiten in Frankrijk vóór de Franse 
Revolutie over ambtenaren die politietaken vervulden, maar dankzij de 
revolutionairen van 1789 werd in alle gemeenten het politieapparaat op 
dezelfde voet ingericht. In gemeenten met meer dan 5000 inwoners kwamen er 
in beginsel commissarissen van politie, bijgestaan door inspecteurs en agenten, 
en in de kleinere gemeenten veldwachters. Zij waren – onder het gezag van 
burgemeesters en procureurs – op plaatselijk niveau belast met de uitvoering 
van bestuurlijke en gerechtelijke politietaken. Met het oog op de uitvoering 
van rijkspolitietaken, in het bijzonder de handhaving van de openbare orde, het 
vreemdelingentoezicht en de bewaking van de grenzen, werd de Maréchaussée 
générale getransformeerd tot de Gendarmerie nationale. 

Dit stelsel werd in de decennia daarna ook ingevoerd in de gebieden die 
werden geïntegreerd in het Franse imperium. In Nederland gebeurde dit bij de 
inlijving in 1810. Formeel was dit geen probleem: met enkele pennestreken 
werd dit in Parijs gedecreteerd. In de praktijk viel het niet mee om zulk stelsel 
hier tot leven te brengen. Enerzijds niet omdat er helemaal geen materiële 
voorzieningen bestonden die voor een goede werking van zulk een stelsel 
nodig waren en er ook niet meteen veel gegadigden waren om de rangen van 
de onderscheiden korpsen te vervoegen. Anderzijds omdat de invoering van dit 
politiestelsel wennen was voor de bewoners van dit land. Zij waren helemaal 
niet vertrouwd met politiekorpsen die dag en nacht controle uitoefenden op 
het grondgebied en die bij het minste of geringste gerucht en onheil konden 
ingrijpen. Regelmatig deden zich wrijvingen en botsingen voor tussen de 
politie en de bevolking.

Dit was voor de bestuurders van dit land echter geen reden om dit stelsel af te 
schaffen toen het Napoleontische imperium in 1813 te gronde ging. Integendeel, 
zij hielden het grotendeels in stand, met name in het zuiden van het Verenigd 
Koninkrijk. In het noorden, boven de rivieren, werd de Gendarmerie nationale 
vervangen door gerechtsdienaren en moest als vanouds de krijgsmacht meer 
ernstige verstoringen van de openbare orde in de kiem smoren. 
Een belangrijk algemeen verschil met het oorspronkelijke Franse stelsel was 
dat de lokale besturen de vrijheid kregen om al dan niet een commissaris 
van politie of een veldwachter aan te stellen en om desgevallend naar eigen 
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goeddunken de arbeidsvoorwaarden van deze politieambtenaren vast te stellen. 
Hiermee ging het uniforme karakter van (het civiele deel van) dit stelsel voor 
een stuk verloren. 

In de discussies die in de jaren 1840 plaatsgrepen over de herinrichting van de 
Nederlandse staat en hiermee over de organisatie van het politiewezen, ston-
den twee opvattingen omtrent de oplossing van de ‘politiequaestie’ tegenover 
elkaar. Aan de ene kant was er de stelling van Thorbecke, de schrijver van de 
nieuwe Grondwet en van (het ontwerp van) de Gemeentewet. 
Die kwam erop neer dat zowel de gemeentepolitie(taak) als de 
rijkspolitie(taak) in beginsel moest worden vervuld door de gemeentelijke 
politie, de commissaris van politie op kop: in dienst van de gemeente was 
hij tevens dienaar van de Kroon. Hiertegenover stond de stelling van Provó 
Kluit, directeur van politie in Amsterdam: er moest in Nederland een ‘lichaam 
van policie’, een corps de police, een politiekorps, komen, ingedeeld in 150 
kantons onder de leiding van een commissaris van politie, bijgestaan door 
inspecteurs en agenten. Provó Kluit nam de kwestie hoog op. 

Hij nam in 1850 zelfs ontslag en liet zich in de Tweede Kamer kiezen om 
daar in het strijdperk te treden met Thorbecke over de inrichting van de 
Nederlandse politie. Dit tweegevecht leidde weliswaar tot belangrijke discus-
sies maar werd uiteindelijk door Provó Kluit verloren. Niet zijn opvattingen 
maar die van Thorbecke werd in de Gemeentewet verankerd, al zijn tegenar-
gumenten ten spijt: de Gemeentewet regelt slechts een deel van het politie-
vraagstuk, het gezag over de gemeentepolitie in rijkspolitieaangelegenheden 
is onduidelijk, de gemeenten investeren niet in een behoorlijke politiezorg et 
cetera.

De geschiedenis bewees al vlug het ongelijk van Thorbecke. De verwaarlozing 
van de rijkspolitietaak op het platteland noopte al in 1856-1858 tot de oprich-
ting van de Rijksveldwacht. De zware ongeregeldheden in het noorden van 
het land rond 1890 lieten geen andere keus dan de Koninklijke Maréchaussée 
ook in Groningen, Friesland, Drenthe en Gelderland te organiseren. En de 
arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden bij de gemeentepolitie, zowel 
in de steden als op het platteland, bleven inderdaad horribel. Zij waren er de 
oorzaak van dat in de jaren tachtig en negentig leden van de gemeentepolitie, 
eerst uit de hogere rangen, later ook uit de lagere rangen, zich verenigden 
om enigermate een vuist te kunnen maken tegen het wanbeleid van de lokale 
besturen. Al vlug kwamen hun organisaties echter tot de conclusie dat veel 
van deze besturen absoluut niet van plan waren om uit eigen middelen te 
investeren in de gemeentepolitie. Het gevolg hiervan was dat in het begin van 
de twintigste eeuw in de gemeentepolitie vrijwel unaniem werd gepleit voor 
de transformatie van de (gemeente)politie tot nationale politie respectievelijk 
voor financiering van de gemeentepolitie door het rijk.
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Dat het hier niet van kwam, had veel te maken met het verzet van de grote 
steden tegen een dergelijke hervorming: die wilden niet weten van inmen-
ging van het rijk in de lokale politieaangelegenheden. Tot op zekere hoogte 
was dit verzet te begrijpen. In de loop van de jaren negentig waren zij im-
mers wel gaan investeren in de kwaliteit van hun politiekorpsen. Rotterdam 
was op dit punt ongetwijfeld de koploper. Het bestuur van deze stad nodigde 
halverwege de jaren negentig de voormalige legerofficier en burgemeester 
H. Voormolen uit om het korps over de hele linie naar Europees model te 
moderniseren. Deze grote hoofdcommissaris slaagde wonderwel in zijn 
opdracht. Hij maakte van het Rotterdamse korps een korps dat jarenlang op 
zijn beurt model stond voor de gemeentepolitie in alle grote(re) steden van 
Nederland. 

Na de Eerste Wereldoorlog deed het kabinet een poging om in elk geval de 
grote problemen bij de gemeentepolitie in de kleine(re) gemeenten tot een 
oplossing te brengen. Het protest hiertegen was echter zo hevig dat het moest 
afzien van de beoogde hervorming: 

de gemeentepolitie in gemeenten met minder dan 20.000 inwoners opheffen • 
en haar taak opdragen aan een rijkspolitiekorps;
in gemeenten tussen de 20.000 en 40.000 inwoners de besturen de keuze • 
geven om al dan niet af te zien van gemeentepolitie.

De harde kern van het verzet tegen dit voorstel was dat een dergelijke hervor-
ming een grote inbreuk vormde op de autonomie van de gemeenten en dus 
helemaal haaks stond op de positie van de gemeente in het staatsbestel zoals 
Thorbecke die in de Gemeentewet had vastgelegd. Dat het hier goeddeels om 
een ideologisch debat ging kan ook worden afgeleid uit het feit dat degenen 
die zich zo hevig verzetten tegen deze hervorming, totaal voorbijgingen aan de 
wantoestanden bij de gemeentepolitie in de kleinere gemeenten.

Op het einde van de jaren twintig zette het kabinet de herziening van de 
Gemeentewet, ook op het punt van de politie, opnieuw op de agenda. Opnieuw 
werd er hevig verzet geboden tegen herinrichting van de (gemeente)politie 
langs de lijnen die hiervoor werden aangegeven. Wederom werd door tegen-
standers gesproken van ‘een forsche greep naar de gemeentelijke autonomie’. 
De regering, en in het bijzonder de minister van Binnenlandse Zaken  
Ch. Ruijs de Beerenbrouck, zette de herziening echter door. En met enig 
succes: in 1931 verscheen de wijziging van de Gemeentewet in het Staatsblad. 
Wat de politie betreft kwam zij er ten eerste op neer dat in gemeenten met 
minder dan 5.000 inwoners de gemeentepolitie zou kunnen worden opgeheven 
wanneer de gemeenteraad dit wenste; de rijkspolitie die haar taak in die 
gemeenten zou overnemen, moest wel voldoen aan de vorderingen van de 
burgemeester betreffende de uitoefening van de gemeentelijke politiezorg. Ten 
tweede werd geregeld dat de gemeentelijke verordeningen inzake de organi-
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satie van de gemeentepolitie voortaan moesten worden goedgekeurd door de 
minister van Binnenlandse Zaken.

Hoe deze wijziging in de praktijk heeft gewerkt, is niet bekend. Het is dus nog 
steeds een vraag hoeveel kleine gemeenten in de jaren dertig vrijwillig afstand 
deden van hun gemeentepolitie, zeg in de meeste gevallen hun veldwachter(s). 
En evenzeer de vraag hoe stringent de controle was die in die jaren door het 
genoemde ministerie werd uitgeoefend op de bedoelde verordeningen. Het zou 
evenwel nog altijd de moeite waard zijn wanneer deze beide vragen door mid-
del van onderzoek in de archieven van het ministerie van Binnenlandse Zaken 
werden beantwoord. Dit zou wat meer en scherper licht werpen op zowel de 
bereidheid van (kleine) gemeenten om vrijwillig afstand te doen van het door 
hen zo verwaarloosde troetelkind van Thorbecke als op hun bereidheid – in het 
andere geval – om er eindelijk eens zelf behoorlijk voor te zorgen. 

De dreigende teloorgang van de band na de duitse bezetting
Bij het begin van de bezetting liet de Hogere SS- en Politieleider H. Rauter 
er geen misverstand over bestaan dat hij fors wilde ingrijpen in het inrichting 
van het Nederlandse politiewezen en met name ook in de organisatie van 
de gemeentepolitie. Met haar reorganisatie werd in het najaar van 1940 een 
begin gemaakt, en wel met met het besluit dat de gemeentepolitie in de grote 
steden zou worden omgevormd tot staatspolitie. Zij werd in het najaar van 
1942 voltooid met een verordening (d.d. 28 november 1942) betreffende ‘den 
politioneelen dienst in de gemeenten’.

Hierin werden twee belangrijke dingen bepaald. Ten eerste dat er voortaan nog 
slechts in 129 (van de 900) gemeenten gemeentepolitie zou zijn; in de 771 an-
dere gemeenten werd de gemeentepolitie dus volledig opgedoekt. Ten tweede 
dat de figuur van de veldwachter van het politietoneel zou verdwijnen; de 
veldwachters – op dat moment 1730 in totaal - zouden worden geïncorporeerd 
in hetzij de Marechaussee hetzij in de resterende korpsen van gemeentepolitie. 
In één klap werd er door Rauter c.s. verregaand een einde gemaakt aan het 
Frans-Thorbeckiaanse stelsel op politiegebied. En dit temeer omdat zij tevens 
de betrekkelijk zelfstandige positie van de burgemeester in het politiebestel 
ongedaan maakten. Hij werd gedegradeerd tot de laagste ambtenaar in een 
bestuurlijke politiehiërarchie die reikte tot de secretaris-generaal van het 
departement van Justitie.

Na de Bezetting lag vanzelfsprekend levensgroot de vraag op tafel wat er 
moest gebeuren met het politiebestel: het herstellen naar het vooroorlogse 
model of het handhaven zoals Rauter het had hervormd. 

Er ontpopte zich een enorme machtsstrijd rond de oplossing van dit vraagstuk. 
In deze strijd speelden de gemeenten en in het bijzonder de burgemeesters een 
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belangrijke rol. Zij konden niet verkroppen dat het kabinet in 1945 in wezen 
had gekozen voor de instandhouding – op hoofdlijnen toch – van het ‘Duitse’ 
model, dit wil zeggen: nog slechts gemeentepolitie in 65 gemeenten (later 
werden het er 127) en voor het overige een rijkspolitiekorps met een militaire 
inslag: het Korps Rijkspolitie. 

De burgemeesters protesteerden hevig tegen zowel het feit dat nog slechts 
in zo weinig gemeenten gemeentepolitie werd gehandhaafd als tegen het feit 
dat zij weinig tot niets te zeggen kregen over het beheer en daarmee over de 
werking van het Korps Rijkspolitie in de andere gemeenten. Deze inrichting 
van het politiebestel bracht volgens hen met zich mee dat de burgemeesters in 
de overgrote meerderheid van gemeenten het instrument werd ontnomen om 
goed te kunnen functioneren als hoofd van politie ter plaatse. Op deze manier 
bleef niets heel van de Thorbeckiaanse opvatting van hun ambt. Dat het Rijk 
de kosten van de gemeentepolitie voor zijn rekening zou nemen, vermocht niet 
hen tevreden stellen. Hun protest tegen de uitschakeling van de gemeenten als 
de burgemeesters in de organisatie en het beheer van de politie hield aan. 

Het leidde ertoe dat het kabinet in 1954 onder aanvoering van L. Beel (minister 
van Binnenlandse Zaken) en L. Donker (minister van Justitie) het besluit nam 
om het politievraagstuk na zovele jaren voorgoed op te lossen door deze zware 
hobbel in de herinrichting van het politiebestel te nemen. Het bedacht daarvoor 
een ingenieuze oplossing: de inbedding van (de territoriale organisatie van) het 
Korps Rijkspolitie in de gemeenten. Deze oplossing kwam er immers op neer 
dat zowel het Rijk als de meeste gemeenten/burgemeesters de beschikking 
kregen over een politie die enerzijds – ook wat betreft de arbeidsvoorwaarden 
en de arbeidsomstandigheden van de medewerkers – behoorlijk kon worden 
beheerd, maar die anderzijds in het gehele land als een plaatselijke politie kon 
functioneren en, als het moest, ook gemakkelijk en snel kon worden belast met 
de uitvoering van taken op bovengemeentelijk niveau respectievelijk voor de 
uitvoering van specialistische taken. 

De nauwe band tussen het Korps Rijkspolitie en de gemeenten in met name 
de meer landelijke gebieden - dus de gemeenten waarover het in dit stuk gaat - 
werd in de Politiewet 1957 vastgelegd in artikel 13: 

‘In elke gemeente, waar rijkspolitie is, is, onder leiding van een 
groepscommandant, een groep van het Korps Rijkspolitie belast met 
de politiedienst, tenzij de voor de gemeente vastgestelde organieke 
sterkte daartoe te gering is. In dit geval kan Onze Minister van Justitie 
na overleg met de Onze commissaris in de provincie, bepalen dat 
een groep meer gemeenten omvat. Alsdan wordt in de gemeente of 
gemeenten, waar niet de standplaats van de groepscommandant is, een 
post gevestigd onder leiding van een postcommandant.’
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In artikel 21 werd hieraan toegevoegd dat de aanwijzing van een groepscom-
mandant of postcommandant (...) een bevoegdheid was van de algemeen 
inspecteur van het Korps Rijkspolitie ‘na verkregen instemming van de betrok-
ken burgemeesters en de procureur-generaal, fungerend directeur van politie’.

Op deze manier behielden alle kleine(re) gemeenten hun politie en beschikte 
elke burgemeester dus over een eigen stuk(je) van het Korps Rijkspolitie voor 
de uitvoering van de alledaagse politietaken in de sfeer van de handhaving van 
de openbare orde en in de sfeer van de hulpverlening. Dat de plaatselijke me-
dewerkers van het Korps Rijkspolitie door deze constructie – die in bepaalde 
opzichten zeker recht deed aan het Thorbeckiaanse politieconcept – volkomen 
thuis waren in de gemeenschappen waarbinnen zij werkten, spreekt welhaast 
voor zichzelf. Zij werkten niet alleen lange jaren bij dezelfde groep op op 
dezelfde post, maar woonden ook in de betrokken gemeenten. Hen ontging dus 
niets. Zij wisten bij wijze van spreken alles wat er zich op het grondgebied van 
hun gemeente(n) afspeelde en kenden ook iedereen die er een rol in speelde. 
Hierdoor konden zij op allerlei formele en informele manieren gemakkelijk 
voorkomen dat er problemen zouden ontstaan of dat deze ongehinderd alsmaar 
groter konden worden. En in het geval dat dit onverhoopt toch gebeurde, 
wisten zij als geen ander hoe het beste door wie en tegen wie of wat moest 
worden opgetreden. Eenieder die in de jaren zestig de kans heeft gehad het 
werk van de groepen van het Korps Rijkspolitie her en der in het land mee te 
maken, weet dat zij functioneerden als wijkteams-avant-la-lettre.

Opmerkelijk hierbij is wel dat in de discussie over de (her)inrichting van het 
politiebestel het operationele belang van de fysieke aanwezigheid van politie 
in alle gemeenten hoofdzakelijk impliciet aan de orde werd gesteld. In de 
hevige strijd om de verdeling van de zeggenschap over de politie verdween dit 
belang naar de achtergrond. Het ging als het ware op in het argument van de 
burgemeesters dat hun (deel van het) gezag over de politie praktisch niet veel 
zou voorstellen als haar inrichting niet langer zou wortelen in de gemeenten. 
Dat dit belang hierom niet over het hoofd werd gezien, bewijzen evenwel 
hiervoor geciteerde bepalingen in de Politiewet 1957. 

De breuk in de verhouding tussen gemeenten en politie-
organisatie in 1993
Om allerhande redenen kwam het politiebestel in de jaren zestig meer en 
meer in moeilijkheden. De rellen in Amsterdam en met name het zogenaamde 
Bouwvakkersoproer in 1966 vormde(n) zeker niet de enige reden. Meer en 
meer werd ook duidelijk dat de Politiewet 1957 en het bijbehorende politiebe-
stel vooral geschikt waren voor het bezweren van de vele politieke problemen 
uit het verleden maar niet voor de vele politieproblemen die het heden en 
de toekomst in petto hadden. Een politiewezen dat geografisch scherp was 
verdeeld in 123 korpsen van gemeentepolitie en een sterk plaatselijk ingebed 
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Korps Rijkspolitie, sloot bijvoorbeeld helemaal niet aan op de nationalisering 
van het verkeer door de aanleg van een landelijk net van autowegen. En 
de regionalisering, zelfs beginnende (inter)nationalisering, van de meer 
professionele criminaliteit, viel met dit geografisch zo verdeelde apparaat 
al even moeilijk onder controle te houden. Kortom, de politie kon door haar 
bestuurlijk verdeelde organisatie in steeds mindere mate de nodige functionele 
eenheid genereren om de opkomende politieproblemen met succes aan te 
pakken. 

Het viel echter niet mee om de politie meer functionele eenheid te verschaffen. 
Om de eenvoudige reden dat er in de jaren zeventig tussen alle belanghebben-
de partijen grote onenigheid bestond over het antwoord op de vraag hoeveel 
eenheid was geboden en evenzeer over het antwoord op de vraag hoe de 
gewenste eenheid het beste kon worden bereikt. De meerderheid van stemmen 
ging in de richting van regionalisering van de politie door samenvoeging van 
de gemeentepolitie en het Korps Rijkspolitie. 

De minderheid van stemmen kwam in het kielzog van Provó Kluit op voor een 
politie die weliswaar nationaal werd beheerd maar zoveel als mogelijk plaatse-
lijk functioneerde – dicht bij de bevolking en dicht bij de lokale overheid. Het 
latere voorstel om de politie op provinciale voet te organiseren zou kunnen 
worden gezien als een compromis tussen deze twee alternatieven. Maar ook 
dit voorstel haalde het niet: het werd in het begin van de jaren tachtig door de 
Tweede Kamer afgeschoten. 

De reactie hierop was in eerste instantie niet om het politiewezen op regio-
nale schaal te organiseren, maar om de regionale samenwerking tussen de 
gemeentepolitie en het Korps Rijkspolitie te bevorderen via de vorming van 
politieregio’s. Deze oplossing hield, zoals bekend, niet lang stand, ook al niet 
omdat zij als het ware zelf bewees dat zij onmogelijk de oplossing kon zijn: 
de samenwerking kwam maar moeizaam en mondjesmaat van de grond. Het 
voordeel van deze mislukking was dan ook dat zij de geesten rijp maakte voor 
de meer radicale aanpak van het politievraagstuk die twintig jaar eerder reeds 
was bepleit: de regionalisering van het politieapparaat door de samenvoeging 
van de gemeentepolitie en (de districten van) het Korps Rijkspolitie. Deze 
aanpak werd door de verantwoordelijke ministers – E. Hirsch Ballin en 
C. Dales – in het nieuwe kabinet verwoord in een brief aan de Tweede Kamer 
d.d. 20 februari 1990.

Vraag is nu natuurlijk hoe in dit voorstel en later in de Politiewet 1993 werd 
omgegaan met de rol van de gemeenten en met de positie van de burgemeester 
in de organisatie en het beheer van het toekomstige politiebestel. Terecht 
werd in het voorstel vastgesteld dat ‘met een verbrokkeld, ondoelmatig en in 
verhouding kostbaar politieapparaat’ geen passend antwoord viel te geven op 
de problemen die zich voordeden. En in het verlengde hiervan werd met reden 
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vastgesteld: zonder ‘een belangrijke schaalvergroting en verbetering van de 
bedrijfsvoering zullen de kosten verbonden aan een relatief duur, en niet zo 
effectief politieapparaat als wenselijk ware, op termijn onbeheersbaar wor-
den’. Het risico dat bij een dergelijke reorganisatie de basispolitiezorg – ‘die 
gemeentelijk dan wel intergemeentelijk wordt verricht’ - zou worden verwaar-
loosd of de politie op een ongewenste manier zou kunnen verzelfstandigen 
werd duidelijk onderkend. Om dit risico tegen te gaan werd gesteld dat er:

‘in elke gemeente een onderdeel van het regionaal korps, hoe klein 
ook, aanwezig is voor de uitoefening van de basispolitietaak. Dit laat 
evenwel onverlet dat kleinere gemeenten gezamenlijk een onderdeel 
kunnen hebben.’ 

De betrokken ministers wilden echter niet zover gaan om dit uitgangspunt in 
de nieuwe Politiewet te verankeren. Zij wilden het aan de korpsbeheerder en 
de hoofdofficier van justitie overlaten om bij de formatievaststelling binnen de 
regio nadere beslissingen te nemen over het organisatiemodel en de indeling 
van lokale onderdelen van het korps; de beheersbevoegdheden in het nieuwe 
bestel lagen nu eenmaal op regionaal niveau. Mochten burgemeesters het 
niet eens zijn met beslissingen die terzake werden genomen, dan konden zij 
hier hun stem tegen verheffen in het regionaal college waarvan zij allen deel 
zouden uitmaken. Daarenboven kregen zij met het oog op hun gezagsuitoe-
fening een soort van instemmingsrecht bij de aanwijzing van het hoofd en de 
plaatsing – onder omstandigheden ook de vervanging – van ambtenaren bij de 
lokale onderdelen. 

In de parlementaire discussie over de herinrichting van het politiewezen werd 
weliswaar bij herhaling gesproken over deze fundamentele kwestie maar deze 
discussie leidde niet tot een ingrijpende wijziging van het voorstel voor de 
nieuwe politiewet op dit punt. In artikel 35 van de Politiewet 1993 staat dan 
ook dat het regionale korps bestaat:

‘uit functionele en territoriale onderdelen. De territoriale onderdelen 
kunnen een of meer gemeenten in de regio omvatten. De grenzen 
van de territoriale onderdelen worden bepaald door het regionaal 
college op voorstel van de korpsbeheerder, in overeenstemming met de 
hoofdofficier van justitie, de burgemeesters gehoord (...) Het hoofd van 
een territoriaal onderdeel wordt aangewezen door de korpsbeheerder 
in overeenstemming met de hoofdoffcier van justitie en na verkregen 
instemming van de burgemeester of – bij een onderdeel dat meer 
gemeenten of delen van gemeenten omvat – de burgemeesters van de 
betrokken gemeenten.’ 

En in artikel 37 wordt hieraan toegevoegd dat plaatsing van ambtenaren van 
politie bij een territoriaal onderdeel niet geschiedt dan na overleg met de 
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burgemeester en dat zij eventueel – indien de taakvervulling dit noodzakelijk 
maakt – op verzoek van de burgemeester moeten worden vervangen door de 
korpsbeheerder.

Wie deze regeling vergelijkt met de regeling voor de organisatie van het Korps 
Rijkspolitie in gemeenten zonder gemeentepolitie, ziet onmiddellijk dat zij de 
nodige gelijkenis vertonen. Maar er is één cruciaal verschil: in de Politiewet 
1993 is de strikte koppeling tussen de organisatie van de (rijks)politie en de 
gemeenten, die na veel strijd in de Politiewet 1957 was neergelegd, losgelaten. 
Deze wet verplicht er immers niet toe dat er in elke gemeente per definitie een 
vast onderdeel van de politie wordt gevormd. Zij maakte dan ook definitief een 
einde aan de Thorbeckiaanse regeling van de politieorganisatie in Nederland 
en was in die zin een historische wet. 

Het is de vraag hoeveel kleine(re) gemeenten in het nieuwe politiebestel 
werden ontbloot van een eigen smaldeel van de politie. Tellingen hiervan heb 
ik nooit gezien. Uitgaande van mededelingen gedaan tijdens de parlementaire 
behandeling van het wetsvoorstel, is het evenwel aannemelijk dat meer dan 
de helft van alle gemeenten in 1993 haar eigen politieonderdeel verloor. Nog 
opmerkelijker is evenwel dat toen in het geheel niet werd gerept over de 
(negatieve) operationele consequenties die deze verregaande ingreep in de 
plaatselijke organisatie van de politie zou (kunnen) hebben. Kennelijk ging 
men ervan uit dat de streekteams die binnen de districten van de regionale 
korpsen werden gevormd, dezelfde rol zouden spelen als de groepen en posten 
van het Korps Rijkspolitie. Maar of deze veronderstelling ook werkelijk klopte, 
bleef buiten beschouwing. 

Vele gesprekken met burgemeesters en politiemensen in Noord-Brabant en 
Nederlands-Limburg in die tijd leerden mij evenwel toen al dat dit hoogst 
twijfelachtig was. Niet alleen omdat in hele delen van deze provincies de 
staatkundige en bestuurlijke verbinding tussen gemeenten en politieorganisatie 
verregaand werd verbroken maar ook omdat, mede daardoor, de sociale 
banden van politiemensen met de plaatselijke gemeenschappen verloren 
gingen. Door de Politiewet 1993 werd de politie op het platteland gereduceerd 
tot een geüniformeerde dienst die, als er problemen zijn, via een call-center 
kan worden opgepiept. Net als de GGD of de brandweer. De wijkteams die in 
vele grote gemeenten met veel tromgeroffel werden ingevoerd, werden op het 
platteland met de stille trom afgevoerd.

Om deze reden is het niet te gewaagd om – zoals ik in de inleiding deed – te 
stellen dat de somtijds grote politieproblemen die zich tegenwoordig op het 
platteland voordoen, mede een gevolg zijn van de bestuurlijke ontworteling 
van de politie op gemeentelijk niveau. Deze strategische ingreep in de organi-
satie van het politiebestel van 1993 maakte in vele gemeenten een einde aan de 
preventieve functie van de politie en aan haar mogelijkheden om vroegtijdig 
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in te grijpen in onwenselijke ontwikkelingen in de sfeer van de openbare orde 
en veiligheid. Zij evolueerde hier naar een reactief ingestelde dienst die pas 
ingrijpt als het (veel) te laat is en dan bij gebrek aan voorkennis gemakkelijk 
verkeerd reageert en zelf deel van het probleem wordt. 

Het herstel van de verbinding in het kader van een nationale 
politie
Op 17 november 2006 diende het vorige kabinet een wetsvoorstel in om de 
politie meer op nationale leest te schoeien. Dit voorstel is door het huidige 
kabinet in de ijskast gezet onder het beding dat de regionale politiekorpsen 
er voor het einde van 2008 in slagen om onderling meer beheersmatige en 
functionele eenheid te organiseren. In de voorbije jaren heb ik er geen geheim 
van gemaakt dat de organisatie van de politie naar mijn mening om allerhande 
redenen beter meteen volledig wordt genationaliseerd en dat moet worden 
betreurd dat opeenvolgende kabinetten zich hiervan laten afhouden door 
achterhoedegevechten om de macht in het politiebestel. 

Deze stellingname heeft mij wel eens het onterechte verwijt opgeleverd dat ik 
onvoldoende oog zou hebben voor het grote belang van een behoorlijke plaat-
selijke politiezorg. Dit verwijt is misplaatst, niet alleen omdat in de schaarse 
bouwtekeningen die ik ooit voor een nieuw politiebestel heb gemaakt, de 
lokale inbedding van de politie in bestuur en samenleving een wezenlijk deel 
van het geheel vormt, maar ook omdat ik mij bijvoorbeeld in het kader van de 
commissie die in 2003 op verzoek van de gemeente Tilburg voorstellen heeft 
ontwikkeld voor verbetering van de veiligheid in de stad, sterk heb gemaakt 
voor daadkrachtiger optreden van de politie ter plaatse. Bovendien heb ik de 
voorbije jaren niet voor niets keer op keer mijn bewondering uitgesproken 
voor de ingenieuze manier waarop in de Politiewet 1957 de organisatie van het 
nationale Korps Rijkspolitie werd verweven met de inrichting van het lokale 
bestuur.

Verdergaande nationalisering van de politie staat in mijn ogen dus helemaal 
niet haaks op een stevige plaatselijke inbedding van dit apparaat. Integendeel 
zelfs, hoe (inter)nationaler zij wordt georganiseerd des te belangrijker is het 
om haar lokaal goed te verankeren. En het is hierom dat ik mij in het verleden 
in twee richtingen vrij kritisch heb uitgesproken over de op zich ingrijpende 
herinrichting van het politiebestel in 1993. Aan de ene kant schiet zij tekort 
waar het gaat om de uitvoering van (inter)nationale politietaken, aan de andere 
kant schiet zij tekort waar het gaat om de uitvoering van lokale politietaken. 
Deze inrichting is – politiegeografisch gesproken – te zeer op het regionale 
midden geconcentreerd.

Tegen deze achtergrond is het interessant om na te gaan hoe in het ingevroren 
wetsvoorstel wordt omgegaan met de rol van de gemeenten en de burgemees-
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ters in de organisatie van het politiebestel. Niet alleen uit zucht naar intellectu-
eel vermaak, maar ook om politiek-strategische redenen. 

Stel dat het op het einde van 2008 uit de ijskast wordt gehaald omdat de 
zittende politieleiding niet slaagt voor de proef waarvoor het kabinet haar 
heeft geplaatst: moet het dan op dit punt wellicht worden bijgespijkerd om in 
de toekomst te kunnen beschikken over een politie die ook meer en beter is 
opgewassen tegen de problemen die zich voordoen in de kleine(re) gemeenten 
op het platteland (voorzover hiervan überhaupt nog kan worden gesproken in 
dit kleine land)?

Hier is inderdaad reden voor. In dit wetsvoorstel zelf wordt de koppeling 
tussen de organisatie van de politie en de gemeenten in elk geval niet in ere 
hersteld. Integendeel, hierin wordt helemaal niet meer gesproken over de rol 
van de gemeenten in de territoriale organisatie van de regionale politiekorpsen. 
Zelfs equivalenten van de eerder geciteerde artikelen 35 en 37 Politiewet 1993 
komen er niet in voor. 

In de Memorie van toelichting wordt omstandig uitgelegd waarom de verdere 
nationale eenmaking van de politie geboden is. Ook aan de bestuurlijke 
verankering van (de zeggenschap over) de politie in het lokaal bestuur – het 
behoud van de rol van de burgemeesters en de versterking van de rol van de 
gemeenteraden - wordt veel aandacht geschonken. En terecht! 
De zo cruciale kwestie van de verbinding tussen de territoriale organisatie van 
de korpsen en de gemeenten blijft echter buiten beschouwing – alle woorden 
over het belang van de plaatselijke politiezorg ten spijt. Laat staan dat er zou 
worden aangegeven dat het de bedoeling is om – in de geest van de Politiewet 
1957 – via nadere regelgeving de koppeling tussen beide te herstellen en op 
deze manier zowel de bestuurlijke als de operationele ontworteling van de 
politieorganisatie op het platteland ongedaan te maken. 

Dat dit overigens moeilijk te rijmen is met het plan om in de toekomst van alle 
gemeenten te verlangen dat zij een lokaal veiligheidsbeleid moeten formuleren, 
ligt voor de hand. Hoe zouden zij gemotiveerd kunnen zijn om met het nodige 
serieux zulk een plan te maken wanneer zij niet rechtstreeks de beschikking 
krijgen over een eigen stuk(je) politiekorps om het op wezenlijke punten ook 
daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Verlangt men dan van de gemeenten geen 
exercities in het luchtledige?

Kortom: het hangende wetsvoorstel telt een aantal sterke punten waar het gaat 
om de versterking van de nationale en internationale dimensies in de organi-
satie van het politiewezen. Het schiet echter tekort waar het gaat om de lokale 
dimensie in zijn organisatie. Hier is zelfs sprake van verdere verzwakking. Dit 
moet - om de bestuurlijke en de operationele redenen die hiervoor aan de orde 
zijn geweest - worden betreurd. En dus valt te hopen dat, wanneer het voorstel 
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wordt ontdooid, deze gelegenheid wordt aangegrepen om deze strategische 
fout in de toekomstige herinrichting van de politie te herstellen. 

Besluit
Vorenstaande beschouwingen laten zien dat de operationele werking van de 
politie niet los kan worden gezien van haar staatkundige organisatie. Als deze 
laatste organisatie onvoldoende is toegesneden op de aard, de omvang, de 
schaal, de ernst van de problemen die de politie wordt geacht te beheersen, dan 
schiet haar operationele werking noodzakelijkerwijze tekort. 

Welke staatkundige structuren geschikt zijn voor een politie die operationeel 
bij de tijd wil zijn, is een vraag die tegenwoordig nog minder gemakkelijk te 
beantwoorden valt dan in het verleden. De voornaamste reden is dat de pro-
blemen waarvoor de politie zich heden ten dage geplaatst ziet, erg talrijk zijn 
geworden en heel divers en zich daarenboven op zeer uiteenlopende geografi-
sche niveaus voordoen en dus ook in heel verschillende politiekinstitutionele 
kaders moeten worden aangepakt. Een eigentijdse politie moet evengoed op 
plaatselijk niveau kunnen acteren als in politiemissies onder de vlag van de 
VN. Zij moet evengoed berekend zijn op de opvang van slachtoffers van lokale 
geweldsdelicten als op de voorkoming van terroristische aanslagen die het 
leven in steden kunnen ontregelen. Etc. etc. Een politiewezen dat innerlijk ver-
deeld is, dat slechts een beperkt aantal politietaken aankan en dat is vastgeprikt 
op een enkel geografisch niveau, heeft zo bezien geen toekomst. 

Die heeft, zeker in een klein land als Nederland, alleen een nationaal georgani-
seerde politie. Alleen zulk een politie kan de massa, de spankracht, de com-
plexiteit, de flexibiliteit en, niet te vergeten, de ervaring ontwikkelen die nodig 
zijn om permanent en op hoog niveau te kunnen voldoen aan de menigvuldige 
eisen die aan haar op alle niveaus en in alle opzichten worden gesteld. 
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Juist dan moet je professioneel zijn

Op een dag krijgen we een melding van de meldkamer. Iemand heeft 112 
gebeld. Op een adres in de wijk is er een hoop gedoe achter de deur, waar-
schijnlijk huiselijk geweld. Mijn collega en ik zijn in de buurt en we gaan 
er meteen naar toe. In zo’n geval mogen we de woning binnen op basis van 
artikel 2 Politiewet, ‘hulp aan hen die deze behoeven’, en hebben we dus 
geen speciale machtiging nodig. Dan storm je gewoon naar binnen. 

Die vent, dat kan ik zien, die is hartstikke bezopen. En zijn vrouw zit 
helemaal onder het bloed en het kindje ook. Die heeft ‘ie dus gewoon 
mishandeld, gaat door je hoofd. Dat kind is slechts drie, schat ik… echt 
ongelooflijk. Maar die kerel is zo agressief omdat hij blijkbaar te veel 
gedronken heeft. Die man houden we natuurlijk aan, die moet meteen weg, 
weg uit die woning, naar het politiebureau.

En dan begint het gedoe, want die vrouw wil uiteindelijk geen aangifte doen 
tegen haar man. Wij hebben foto’s gemaakt van het gezicht van die vrouw, 
van haar verwondingen. En ook van het kind. Dus als zij geen aangifte wil 
doen, dan doen wíj het voor haar. Die mogelijkheid hebben wij inmiddels 
en daar hebben we in dit geval ook gebruik van gemaakt. 

Maar op het moment dat ik in die woning naar binnen ga en zie dat die vent 
z’n vrouw heeft geslagen... dat doe je sowieso niet en al zéker niet je kind. 
Dan is het eerste wat je denkt: ja wacht even, die vent help ik éérst zelf 
wel even, die verkoop ik om te beginnen een paar tikken. Heeft ‘ie die vast 
gehad. Als ik dan met hem naar de auto loop, komt hij nog wat deurposten 
tegen en een deur die half open staat. Daar loopt ‘ie toch toevallig tegenaan. 
En voordat hij de auto instapt, stoot ‘ie z’n kop nog eens flink tegen het 
portier. 

Tsja…, dat krijg je dan toch heel snel. Laffe dingen die je in zo’n geval 
wil aangrijpen. Maar juist dan moet je professioneel zijn. Ik mag niet voor 
eigen rechter spelen. 

Maar mijn handen jeuken wel. 

 



168



169

Stamcellen
Ed d’Hondt

Het politiebedrijf heeft een lange geschiedenis, zei Cyrille Fijnaut en hij 
schreef er dikke boeken over. Het is daarnaast, niet alleen volgens hem, een 
ingewikkeld bedrijf, waarvan de structuur doorgaans niet veel langer dan één 
generatie meegaat en waarvan de cultuur als een perpetuum mobile schommelt 
tussen centrale en decentrale bestuurlijke premissen. De afstand tussen de-
centralisatie en de centralisatie is in de praktijk vaak niet meer dan een spatie, 
gedurende de hele, lange geschiedenis. Daar zou je een mooi, klassiek essay 
aan kunnen wijden. Maar voorzover dat al op mijn weg zou liggen, beperk ik 
mij tot het verwijlen bij enkele stamcellen. Stamcellen die de werkorganisatie 
doordesemen, haar in de afgelopen jaren zo dierbaar geworden: (be)sturing, 
complexiteit en integriteit.

Als het om (be)sturing gaat, ontkiemt de politiële stamcel in de abstracties 
van ‘gezag en beheer’; de gecodeerde mantra, die in de dagelijkse praktijk 
niet altijd concreet herkenbaar is. Toen ik burgemeester van Hilvarenbeek was, 
werd ik geconfronteerd met de moord op de franchiser van de AH zaak in het 
dorp, een goede bekende. De Rijkspolitie Breda vormde een rechercheteam 
dat na drie maanden intensief doch vruchteloos bezig zijn, ontbonden dreigde 
te worden. Men had de filosofie dat moordzaken een oplossingspercentage 
van honderd verdienden en dat uitzichtloosheid geen lange inzet en kosten 
rechtvaardigde. Ik vond dat niet acceptabel, zeker niet voor zo’n kleine 
gemeenschap als Hilvarenbeek. In goed overleg met mijn groepscommandant 
bood ik aan om op mijn kosten (dat wil zeggen voor rekening van de ge-
meente) het team nog drie maanden door te laten gaan. Gelukkig werden in die 
drie maanden de daders opgespoord en aangehouden. Als burgemeester had ik 
geen gezag over de politie, waar het ging over opsporing van strafbare feiten. 
Evenmin had ik beheersbevoegdheden. Die lagen bij de minister van Justitie, 
c.q. districtscommandant. Feitelijk waren de persoonlijke verhoudingen 
toen zo, dat met respect voor alle partijen een deal kon worden gemaakt. De 
feitelijke sturing van het proces zat vooral in de professionaliteit van alle po-
litiemensen en het resultaat van hun werk. Was het fout gelopen, dan was het 
waarschijnlijk in de bestuurlijke verantwoording een ander verhaal geworden.

Zo laten beeld en werkelijkheid van ‘gezag en beheer’ zich met elkaar confron-
teren, zich ontwikkelend uit de ‘governance’-stamcel, die aan het politiebestel 
ten grondslag ligt. Die pakt soms merkwaardig uit. Toen ik burgemeester van 
Nijmegen was, had ik op enig moment samen met de korpschef een gesprek 
met een brigadier over wijkaanpak en de doorvertaling van beleid daarbij. 
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Na een half uurtje vond de brigadier het wel genoeg en zei: ‘Kom, ik ga maar 
weer eens aan het werk.’ Het ene werk was kennelijk het andere niet, professi-
onals eigenen zich vaak veel autonomie toe en – natuurlijk – sommige mensen 
zijn beter te sturen dan anderen. 

Het zijn anekdotes. Als zodanig illustreren ze enerzijds de relativiteit van 
(be)sturing van de politieorganisatie en anderzijds de complexiteit daarvan. 
Complexiteit leidt politiek-bestuurlijk al gauw tot de vraag naar vereenvoudi-
ging en het effect van versimpeling. Complexiteit kan desondanks beter niet 
ontkend worden. De maatschappelijke realiteit vergt dat er mee kan worden 
omgegaan. Complexiteit hoort zeker bij politiewerk tot de stamcellen van 
het politiewezen. De nacht voor ik mijn nieuwe woning betrok in Nijmegen 
(1992), werd er ingebroken. Er werd voor 40.000 gulden aan nieuwe spul-
len meegenomen. Toen ik de politie belde en mijn verhaal deed, merkte de 
dienstdoende agent op: ‘Dit is niks voor ons, professionele inbraak. We komen 
wel even voor de formaliteiten, maar belt u maar vast de verzekering’.

Ook die bleek niet erg onder de indruk. ‘Ik hoop voor u dat ze niets terug-
vinden.’ Toen ik vroeg: ‘Waarom zo onvriendelijk?’ antwoordde de verzeke-
ringsagent: ‘Ach mijnneer, als ze het al terugvinden, krijgt u het beschadigd 
terug. En bovendien, uw leverancier wil nog wel een keer leveren en dan 
zonder korting. En wij hebben af en toe ook wat inbraakschade nodig om onze 
premies op peil te houden.’ Mijn dochter zei nog: ‘Pap, als ik het goed begrijp, 
wordt iedereen hier beter van.’

In de complexiteit van de politiepraktijk ontwikkelt zich de stamcel van de in-
tegriteit. Als het ingewikkeld wordt, is integriteit vaak een primaire oriëntatie. 
Toen begin jaren zeventig de toenmalige districtscommandant Nijmegen van 
de Rijkspolitie eens werd aangehouden wegens te hard rijden en de verba-
liserende agent van hetzelfde district hem herkende, vroeg deze: ‘Mijnheer, 
wat moet ik doen?’ De districtscommandant antwoordde: ‘U moet uw werk 
doen’. Ik zat bij hem in de auto en informeerde naar zijn gezagspositie bij zo’n 
antwoord. Zijn reactie was kort en bondig: ‘De verbalisant krijgt altijd op zijn 
donder. Als hij niet bekeurt sowieso, maar als hij het wel doet, ook. Je moet die 
mannen laten merken, waar het echt op aan komt’.  

Professionaliteit en de ontwikkeling daarvan is een continu kenmerk van de 
politie als maatschappelijke institutie. Veel van de politieverhalen in dit boek 
getuigen daar van. Persoonlijke inzet en betrokkenheid zijn voor die profes-
sionaliteit nodig, maar vallen daarmee niet gelijk. Het verhaal dat voorafgaat 
aan dit hoofdstuk (‘Juist dan moet je professioneel zijn’, zie pagina 167) 
getuigt daar wel op een heel bijzondere wijze van. Complexe organisaties van 
professionals als de politie vragen om daarop afgestemde sturingsmodaliteiten. 
Daarover handelt mijn betoog primair.
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De politie als maatschappelijke institutie
Sturing, complexiteit en integriteit; drie abstracties, die zich als stamcellen 
gedragen en de eigenheid van de politiepraktijk bepalen. In onderlinge 
samenhang karakteriseren ze vaker maatschappelijke instituties met even 
karakteristieke overeenkomsten als het om ‘governance’ gaat. Het begrip 

‘maatschappelijke institutie’ verdient dan wel enige toelichting. Het roept im-
mers gemakkelijk misverstanden op, minstens het misverstand van associatie 
met het door- met name- het CDA gekoesterde, traditionele ‘maatschappelijke 
middenveld’, modern geworden als ‘civil society’. Maar ook het misverstand 
van vereenzelviging met de actuele weerzin tegen institutionalisering van aller-
lei maatschappelijke belangen, waardoor een onoverzichtelijke versnippering 
is ontstaan van allerlei publieke en semi-publieke instituten en organisaties.

Het begrip, zoals ik het hanteer, wil noch met het één noch met het ander veel 
van doen hebben. Het reflecteert publieke belangen, in publiekrechtelijke of 
privaatrechtelijke organisaties ondergebracht, waarvan het kenmerk is dat 
de legitimatie van het werk dat er wordt verricht in hoofdzaak rechtstreeks 
ontleend wordt aan de vraag van de samenleving, aan de vraag van de burgers. 
Ik heb er geen uitputtende opsomming van gemaakt, maar behalve de politie- 
en brandweersector horen daartoe ook: de Nederlandse Bank, ziekenhuizen, 
de energiesector, universiteiten, GGD’en voor de publieke gezondheidssector, 

‘nutsbedrijven’ voor de watervoorziening en zo zijn er nog wel enkele te beden-
ken. Organisaties van professionals, zij het niet vanzelfsprekend professionele 
organisaties, laten zich aan hiërarchie niet alles gelegen liggen. Ze oriënteren 
zich voor hun democratische legitimatie eerder rechtstreeks op de vraag van de 
burger dan op verantwoording in een politiek-bestuurlijke context. 

Hun continuïteit ontlenen ze vooral aan de onbetwiste vanzelfsprekendheid 
van hun bestaan. Er is geen twijfel of publieke veiligheidszorg primair ergens 
anders behartigd dient te worden dan in een politieorganisatie, geen twijfel 
of specialistische medische zorg thuishoort in ziekenhuizen, of het betalings-
verkeer in andere handen dan die van De Nederlandse Bank hoort te liggen.
Dat laat onverlet de voortschrijdende discussie of iets wel of niet hoort tot de 
publieke zorg dan wel een marktregime verdient, per abuis vaak de overheer-
sende vraag in het politiek- bestuurlijke debat, dat de toekomst van maatschap-
pelijke instituties niet zelden beperkt tot de keuze óf overheid óf markt. 

Ten onrechte leidt dat vaak tot miskenning van het sui generis-karakter 
van maatschappelijke instituties, dat zich niet laat vangen in een verkeerde 
dichotomie. Het huidige debat over het terugdringen van ZBO’s en een 
sterkere overheidsgreep daarop, is niet alleen een debat over óf overheid óf 
markt, maar ook over maatschappelijke instituties, die vaak het cement tussen 
overheid en de markt zijn en eigenheid geven aan een samenleving. Veel 
burgers herkennen zich dan ook niet in de politieke discussie, die ziekenhuizen 
richting commerciële ondernemingen drijft, publieke veiligheidszorg en 
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energievoorziening uit handen van de overheid haalt of De Nederlandse Bank 
onder steeds ingrijpender toezicht van de politiek plaatst. Maatschappelijke 
instituties representeren het begrip ‘vertrouwen’ in ‘samenleven’. (Zie voor 
een nadere uiteenzetting mijn bijdrage aan ‘Ácademie in verandering’, ISBN: 
90-393-3569-9.) 

Terug naar de stamcellen van maatschappelijke instituties, en in het bijzonder 
de politie. Vertrekkend vanuit een publiek belang, vanuit de complexiteit van 
de huidige samenleving en de integriteit van professioneel handelen, heerst, 
als het over sturing gaat nog vaak de idee dat als ‘Den Haag’ iets regelt, het 
ook geregeld is, een typisch Haags misverstand. Het geloof van de gemiddelde 
burger daarin is, vrees ik, aanzienlijk minder sterk ontwikkeld. Met name het 
laatste decennium lijkt de overheid dit mis te verstane axioma als zodanig te 
onderkennen. Onderkend wordt vooral de complexiteit in de uitvoering van 
regelgeving, de noodzaak om daar zeer professioneel mee om te gaan en de 
verantwoordelijkheid daarvoor zo onafhankelijk mogelijk buiten de directe 
overheid te plaatsen. 

Auditing, monitoren, het raakt alle sectoren van de samenleving, waar de over-
heid een rol speelt. De Haagse overheid vertrouwt zichzelf niet altijd, als het 
om de werkbaarheid van regelgeving gaat en heeft voor veel van die sectoren 
een vorm van toezicht geschapen, gericht op implementatie, uitvoering en 
handhaving van regelgeving. Extern toezicht, zo wordt het veelal, al dan 
niet in de vorm van een inspectie, agentschap, of ZBO gekwalificeerd. Niet 
zelden krijgt het gestalte in een autoriteit – vaak ook zo genoemd – waarvan 
we er inmiddels vele hebben: DNB, de AFM, de NMA, de DTE, de OPTA, de 
Voedsel- en Waren Autoriteit, de Zorg Autoriteit, het Commissariaat voor de 
Media, de Algemene Rekenkamer enzovoort. Voor de abstractie van sturen is 
dat een interessante ontwikkeling. Als extern toezicht vormt die ontwikkeling 
de neerslag van voortschrijdend inzicht in governance- vraagstukken. Bestuur 
en toezicht worden daarin als twee zijden van dezelfde medaille beschouwd 
en, anders dan in de Angelsaksische situatie, onafhankelijk van elkaar geposi-
tioneerd. Raden van Bestuur enerzijds en Raden van Toezicht dan wel Raden 
van Commissarissen anderzijds, vormen elkaars evenknie, waarbij afstand en 
betrokkenheid voortdurend om balans strijden. 

Feitelijk vormt extern overheidstoezicht, toezicht van autoriteiten, geen 
governance-element van de organisatie waarop wordt toegezien, maar meer 
een departementale functie, die de overheid, c.q. de minister in staat stelt te 
oordelen of regelgeving naar behoren uitpakt. Interessant is dat implementatie, 
uitvoering en handhaving van regelgeving in een optimale democratische 
structuur tot de rechtstreekse democratische verantwoordingsfunctie hoort van 
de politieke bestuurder en dat dus op centraal niveau de minister daarover door 
het parlement aan de tand kan worden gevoeld. 



173

Niettemin worden in Nederland in toenemende mate regelgeving en het 
functioneren ervan zoveel mogelijk uit elkaar gehaald, apart juridisch vorm 
gegeven en wordt de onafhankelijkheid in het beoordelen van het functioneren 
van regelgeving zonder gêne ondergebracht bij autoriteiten. Veel van de 
activiteiten van deze autoriteiten onttrekken zich goeddeels aan democratische 
controle. Daarvoor zijn het ook autoriteiten. Je kunt je dan ook afvragen of 
zij vanuit systeemdenken geredeneerd, bijdragen aan een optimalisatie van 
ons democratisch bestel, dan wel eerder een opstap vormen naar een meer 
autoritair regime.

De relevantie van de gedachte laat zich verder analyseren langs minstens 
twee lijnen. De ene vanuit puur governance-denken, hoe verhoudt extern 
toezicht zich tot het interne toezicht van Raden van Toezicht of Raden van 
Commissarissen? Daarnaast laat de betekenis van autoriteiten zich ook bespie-
gelen langs de lijn van duurzaamheid van maatschappelijke instituties. Langs 
de eerste lijn zie je toenemend de botsing tussen intern en extern toezicht. Wie 
gaat er over de salariëring van bestuurders, wie bepaalt de gerechtvaardigdheid 
van tarieven en winst, wie oordeelt over de integriteit van professionals?

Als het om de salariëring van bestuurders gaat, ligt vanuit de governance van 
de organisatie de primaire verantwoordelijkheid bij de interne toezichthouder. 
Extern laat zich van tijd tot tijd de waarde daarvan toetsen door gezagheb-
bende clubs of personen en slaat het resultaat soms neer in gedragscodes, 
waaraan ieder verondersteld wordt zich te houden. Tabaksblat is wat dat betreft 
exemplarisch. De codificatie van codes vervolgens, is typisch Nederlands (zou 
je in Frankrijk ook niet uit kunnen leggen) en weerspiegelt het overheidswan-
trouwen in bestuurders die op hun beurt weer wantrouwen ontwikkelen ten 
opzichte van de overheid. 

Inmiddels is Tabaksblat met alle codes die er sindsdien zijn bijgekomen, 
uitgegroeid tot “Tabaksschuur”. Voor salarisverhoudingen wordt naar goed 
Hollands gebruik een nieuwe commissie ingesteld, de Commissie Dijkstal, 
die naar evenzeer goed Hollands gebruik, sigaren uit eigen doos presenteert, 
zichzelf tot autoriteit verheft en roept dat de kwaliteit van hun sigaren onover-
troffen is. Daar krijgt de goegemeente dan snel tabak van. Vervolgens dreigt 
wetgeving die uitblijft, omdat dergelijke gedetailleerde regeling toch geen 
taak van de overheid kan zijn. Intussen leunt het interne toezicht achterover 
en doet wat er in de afzonderlijke organisaties gedaan moet worden vanuit de 
integraliteit van de bedrijfsvoering. Zo houdt de ene bestuurlijke verantwoor-
delijkheid elke andere gevangen en verliest de burger vertrouwen in zowel de 
overheid als de markt. Maatschappelijke instituties worden opgezadeld met het 
imago van zakkenvullende bestuurders, aan wie je niet te veel kunt overlaten. 
Het probleem dat overheidsbestuurders hun salariëring jarenlang niet hebben 
durven aanpassen conform maatschappelijke ontwikkelingen, wordt nauwe-
lijks aangepakt.
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Als het om tarieven en winst gaat, is het opmerkelijk dat in verschillende 
maatschappelijke sectoren de ontwikkelingen parallel lopen: Vergelijk bij-
voorbeeld de energiesector met de zorg. In de energiesector is het al jarenlang 
gebruikelijk om de tarieven te laten begrenzen door de autoriteit NMA. Die 
heeft daar een aparte dienst voor, de DTE. Die dienst heeft een stelsel van 
maatstafconcurrentie ingevoerd, dat er middels een x-factor in voorziet het 
ene energiebedrijf ten opzichte van het andere niet te veel winst te laten 
maken. In de gezondheidssector zie je een zelfde ontwikkeling. Daar is aan 
de Zorgautoriteit opgedragen om maatstafconcurrentie te ontwikkelen voor 
ziekenhuizen en daar, zoals het hoort, zorgvuldig op toe te zien. 
Deze door de overheid geleide bedrijfsvoeringspolitiek tast niet alleen de 
ondernemingsgeest van de organisatie behoorlijk aan, maar zorgt tegelijkertijd 
voor een zeer omvangrijke administratie, die vervolgens weer door de over-
heid wordt bestreden met de roep om minder managers. Managers die er juist 
gekomen waren vanwege de door de overheid constant geëiste verantwoording.

De werking van autoriteiten is voor de politiek-eerstverantwoordelijke, de 
Tweede Kamer, nauwelijks zichtbaar, door de onafhankelijkheid en de 
complexiteit daarvan. Zelf ben ik bij vele van deze ontwikkelingen betrokken 
als intern toezichthouder of bestuurder en bezit mijn ziel in lijdzaamheid, de 
controlesystemen overpeinzend van het neergelaten IJzeren Gordijn. Voor mij 
is het niet de vraag of, maar wanneer deze weg dood loopt. 

Langs de lijn van maatschappelijke instituties laat het dubbele toezicht (in- en 
extern) zich positioneren tegen de achtergrond van helderheid en eenvoud 
die de vraag van de samenleving, van de burger bepalen. Wordt het veiliger, 
krijg ik de beste ziekenhuiszorg, rijdt de trein op tijd, blijft elektriciteit, gas 
en water het doen? Blijft de overheid daar primair en stevig verantwoordelijk 
voor of word ik afhankelijk van commerciële ondernemingen of blijft het een 
schimmig half overheid- / half marktverhaal, waarbij je je voortdurend moet 
afvragen wie er nu eigenlijk over gaat. Zodra de vanzelfsprekendheid van 
maatschappelijke instituties door de overheid zelf wordt betwijfeld, smelt 
het gezag van die instituties als sneeuw voor de zon en zijn gekwalificeerde 
bestuurders steeds minder geneigd om bestuurlijke verantwoordelijkheid voor 
de instituties te dragen. Het is naar mijn idee tijd voor een revival van maat-
schappelijke instituties, los van historische connotaties omtrent het maatschap-
pelijk middenveld. Maatschappelijke instituties verdienen herkansing door 
verantwoordelijkheid voor het functioneren van de instituties opnieuw primair 
binnen de governance van hun organisaties te leggen. Het dubbele bestuur en 
toezicht vanuit wetgeving en autoriteit dient per definitie zoveel mogelijk te 
worden ingeperkt ten gunste van het nemen van de volle verantwoordelijkheid 
door de bestuurders van de instituties. 

Natuurlijk, daar kan van alles bij fout gaan. Maar dat is het risico dat bij het 
geven van vertrouwen hoort. De versnippering van bestuur en organisatie, 
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zoals die thans vorm krijgt in centrale en decentrale overheidsorganisaties 
en tussen-organisaties, zoals een Voorziening tot Samenwerken (VtS) 
voor de politie of een nieuw RIVM voor de publieke gezondheidszorg of 
Veiligheidsregio’s voor rampen en ongevallenbestrijding, kan geen duurzame 
oplossing zijn. Een complexe samenleving vraagt van de governance van haar 
instituties de volle bestuursverantwoordelijkheid voor bestuurders en toezicht-
houders. Die is niet 100% te vangen in regelgeving, codes en autoriteiten. 

De ingewikkeldheid van een moderne samenleving verdient een overheid 
die vertrouwen geeft in plaats van vertrouwen vraagt en die ruimte laat aan 
integere professionals. Voor de politie betekent dat bijvoorbeeld het loslaten 
van het prestatiecontractdenken. Vanaf de aanvang zat daarin de weeffout 
van vereenvoudiging, zoniet versimpeling. Alsof concrete taakstellingen ten 
aanzien van bekeuringen per definitie meer veiligheid zouden teweegbrengen. 
Onderschat werd de betekenis van integriteit in professioneel, politieel hande-
len. Strategisch denken (als we de targets maar halen) werd geïntroduceerd ten 
koste van de eigen verantwoordelijkheid van de professional. Overal waar dit 
gebeurt, of het nu gaat over universiteiten, energiebedrijven of ziekenhuizen, 
loopt dat verkeerd af. 

Het is het soort denken dat van politieleiders managers maakt, die vooral hun 
targets moeten halen. De samenleving heeft leiders nodig, die vertrouwenwek-
kend hun organisatie zichtbaar weten in te zetten voor meer veiligheid, voor 
betere gezondheid voor meer kennis, voor betere benutting van energie en die 
hun professionals daar de ruimte voor geven. Zij maken het verschil. 
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Praten of vechten?

Het is niet altijd gemakkelijk om in te schatten hoe je moet handelen bij 
spanningen in het uitgaanscircuit. Ik heb wel eens meegemaakt dat bij een 
uitgaansterrein een grote groep jongeren buiten rondhing, waarbij er sprake 
was van twee groepen waartussen spanningen ontstonden. Er stond een 
grote groep omstanders bij die hetzelfde zagen gebeuren. Op dat moment 
sta je met twee agenten machteloos wanneer de boel echt uit de hand loopt, 
maar tegelijkertijd merk je dat er door de omstanders wel actie van je 
verwacht wordt.

Protocol schrijft op dat moment voor dat je wacht op back-up van je 
collega´s, maar je bent dan toch in tweestrijd. Aan de ene kant ben je bang 
dat je te lang moet wachten op je collega´s, dat de boel uit de hand loopt en 
je het dan met meer politiemensen moet oplossen. Het is bovendien moge-
lijk dat je een escalatie kunt voorkomen door niet te wachten op je collega’s, 
maar eerder in te grijpen en het gesprek aan te gaan. Aan de andere kant: als 
je te vroeg ingrijpt en het loopt uit de hand, dan sta je er écht maar met z´n 
tweeën voor. Dit zijn vaak lastige beslissingen. 

Veelal neig ik dan toch naar ingrijpen met mijn partner en proberen de groe-
pen te kalmeren door in gesprek te gaan met de jongeren. Je ziet dan dat de 
herrieschoppers, en het zijn vaak dezelfden, jou ook op een andere manier 
gaan benaderen. Ik merk in mijn werk dat al te veel ´machogedrag´ van de 
politie vaak eenzelfde soort reactie opwekt bij de mensen waar het op 
dat moment om gaat. 
 
Een rustige aanpak werkt vaak toch beter.
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De Belgen doen het beter*

Blauwe bespiegelingen over de grens

Monica den Boer

Prelude
Wie kent het niet? Het merkwaardige gevoel dat de Belgen op sommige terrei-
nen veruit beter presteren dan de Nederlanders. Belgen – Vlamingen – kloppen 
zich over het algemeen weinig op de borst, maar toch … het Nationaal Dictee 
wordt steeds vaker door de Vlamingen gewonnen, hun talenkennis reikt vele 
grenzen verder dan dat van de gemiddelde Nederlander, en bovendien zijn zij 
nog altijd meesters als het gaat om hun culinaire (pardon, het klinkt wat Frans) 

“performantie”. Ook binnen het Openbaar Bestuur wordt dit verschil steeds 
meer benoemd en beaamd. Vormt deze positieve score zelfs een aanleiding om 
naar België te emigreren? Kennelijk spreekt deze gedachte zeer tot de verbeel-
ding bij veel Nederlanders. Zo schreef Mei Lie Vos (2003):

“Eigenlijk kunnen we wel meer leren van de Belgen. De treinen hebben 
er geen last van vallende blaadjes, de keuken is lekkerder, het onderwijs 
beter, de zorg efficiënter en het taalgebruik zuiverder dan in Nederland. 
Ze winnen ook altijd het Nationaal Dictee. Ligt het aan het vermogen 
van de Belgen om zichzelf te relativeren of aan een hogere mate van 
maatschappelijke intelligentie dat zij op een aantal terreinen gewoon 
beter presteren dan Nederlanders?”

Prikkelende gedachten, dat zeker. Voordat we gaan bezien of de Belgische 
“best practices” van toepassing zijn op de Nederlandse politiepraktijk brengen 
we eerst eens in beeld wat er zoal wordt opgemerkt over het verschil tussen 
Nederland en België.

Allereerst is er de taal. Volgens een oud bericht in De Volkskrant is een Belg 
(pas) gelukkig als hij zijn eigen huis heeft gebouwd. Velen merken daarbij op 
dat een Belg “met een baksteen in zijn maag wordt geboren” (Eppink, 1998: 
193). En verder: “Veel Nederlanders denken dat ze al een aardig mondje 
Vlaams klappen als ze na een broodje hesp op de Vogeltjesmarkt goesting 
krijgen in een pintje en de uitbater van de staminee aanspreken met awel, 
Sjefke.” Toch zijn de Vlaamse varianten van de Nederlandse taal veel rijker 
dan hier gesuggereerd. En als het gaat om politiejargon, dan valt er voor de 
Nederlanders nog wel wat te behalen over de grens: “Vluchtmisdrijf “ is een 

* Naar Huijboom, N. en J. de Jong, Belgen Doen het Beter, zes redenen om morgen te 
emigreren, Meulenhoff, 2005
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glashelder woord voor ‘doorrijden na een aanrijding’, en sluikstorten heel wat 
fraaier dan ‘illegaal afval lozen’.” In de tussentijd lachen de Belgen om de 

“trommelvlies-tergende schraap-g’s” en de “gemaltraiteerde klinkers in heeil 
maui en fuhtasties!” Om Hollanders te imiteren, gebruiken Vlamingen graag 
het asjemenou van Louki de Leeuw. Alleen het taalverschil werkt soms op 
de lachspieren, maar in het ergste geval leidt het tot irritatie en onbegrip, een 
dimensie die cruciaal is in de grensoverschrijdende politiële samenwerking 
tussen de Belgen en de Nederlanders. 

Denk bijvoorbeeld eens aan de term “aanhouden”, in Nederland beperkt tot de 
arrestatie van een verdachte, in Vlaanderen uitgebreid tot het vasthouden van 
een verdachte (“de aanhouding van andere verdachten werd verlengd”). Of de 
term “aanranden”: als je in de negentiende eeuw werd aangerand, dan was het 
de aanrander doorgaans om je geld of je leven te doen; tegenwoordig heeft een 
aanrander in Nederland alleen nog de schending van je eerbaarheid op het oog; 
in België kan aanranden nog die oude betekenis van overvallen met kwade 
bedoelingen in het algemeen hebben. Ook hoort men in relatie tot het veilig-
heidsoptreden termen als “pompier” (brandweerman), “speurder” (rechercheur 
of opsporingsambtenaar) en “verwittigen” (bellen, waarschuwen, inlichten) 
(Van der Wouden, 1998).

Een ander zeer herkenbaar verschil is dat van de ruimtelijke ordening (Eppink, 
1998: 55). Vanuit de lucht kan men al zien dat percelen in Nederland heel 
anders worden ingedeeld dan in bijvoorbeeld Zeeuws-Vlaanderen. En wie 
dichtbij de grens woont en op zondag even croissants gaat halen bij de 
bakkerij in Lanaken, ziet onmiddellijk het verschil tussen Nederlandse en 
Belgische tuinen, huizen, garages en wegen. In België zie je (meestal) minder 
hondenpoep, rijtjeshuizen zie je in Vlaanderen veel minder, de Vlaamse huizen 
hebben meestal rolluiken als de gordijnen al niet gesloten zijn (in Nederland 
mag iedereen alles altijd zien, alsof we in een poppenkast zitten – we hebben 
tenslotte niets te verbergen?), achter de Vlaamse ramen prijken de alom 
bekende “vrouwentongen”, en in menig Vlaamse buurt ontwaart men wel een 
Mariabeeld of crucifix.

Niet onbelangrijk – ook voor het thema van dit essay – is het verschil in 
politiek en openbaar bestuur. Geheel terecht wordt Nederland gezien als een 
land met een egalitaire cultuur, een poldercultuur waar vooral veel (volgens 
de Vlamingen althans) “gebabbeld” wordt. Het is een cultuur die soms ook in 
de politie doorwerkt, zie bijvoorbeeld het politieverhaal voorafgaand aan dit 
hoofdstuk ‘praten of vechten’(pagina 177). Het politieke theater in Nederland 
is weinig passioneel: in vergelijking met het taalgebruik van de straat worden 
in de Eerste en Tweede Kamer nog altijd hoffelijkheden gebruikt en spreekt 
men elkaar indirect – via de Voorzitter – aan. De Belgische Kamer wordt 
door Eppink (1998: 12) gekarakteriseerd als een “kolk van emoties waar de 
honderdvijftig parlementsleden elkaar de huid vol schelden, lachen, tieren 
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en brullen alsof er een barok toneelspel wordt opgevoerd en de figuranten 
generale repetitie houden”. Het Nederlandse parlement is daarbij vergeleken 
een “bijbelstudiekring”. België is geworden (verworden?) tot een “particratie” 
waarin de partijvoorzitters meer macht hebben dan de leden van het verkozen 
parlement (“de schoonmoeders” worden zij genoemd) (id: 33). Na te zijn 
begonnen als een unitaire staat in 1831 is het land geleidelijk een hybride 
federale staat geworden, met zes parlementen, vijf regeringen, drie gemeen-
schappen, drie gewesten en ruim veertig ministers.

Economisch gezien gaat het zowel Nederland als België redelijk voor de 
wind, met dien verstande dat bij onze zuiderburen een groot welvaartsverschil 
bestaat tussen Vlaanderen en Wallonië. Het Franstalige deel van België – met 
veel zware industrie en steenkool - was ooit zeer welvaren vergeleken met het 
Vlaamse boerenland, maar heden ten dage is het verschil geheel omgekeerd. 
Behoudens enkele studies, zoals uitgevoerd aan de Universiteit van Gent naar 
de Euregio Scheldemond, is het onduidelijk in hoeverre dit enerzijds effect 
heeft op de criminaliteit en onveiligheid, en anderzijds op het te besteden 
politie- en veiligheidsbudget.

Nee, neem dan de veiligheid en de criminaliteit. Waar Nederland nog altijd 
worstelt met het onfortuinlijke internationale imago van een “narco-staat” 
(vanwege de productie en export van synthetische drugs, maar ook vanwege 
de wiet-trafficking), worstelt België al enige tijd met het etiket van het land der 
grote schandalen (Barrez, 1997). De affaire Dutroux heeft met zijn kinder-
moorden een blijvend stempel en trauma op de Belgische samenleving gedrukt, 
maar ook had het land te maken met bijzonder complexe, grootschalige en 
gewelddadige zaken, zoals de Bende van Nijvel, de hormonenmaffia, de CCC 
(terrorisme), de car-jackings, en de gewapende overvallen op geldtransporten, 
recentelijk aangevuld met zware zaken zoals het mobiel banditisme in de 
grensstreken, de I-pod moord op het Brusselse Centraal Station, en last but not 
least de gewelddadige moord en verwonding van een meisje respectievelijk 
haar oppas door een rechtsextremist in Antwerpen.

De zaak Dutroux wordt met name gezien als - in de woorden van Eppink 
(1998: 13) – de “vonk die het politieke stelsel in brand stak, en die alle kwalen 
van de staat etaleerde: de concurrentie tussen drie politiediensten, de ondoel-
matigheid van het gerecht en de onmacht van de politiek”. Toch ontketende het 
falende onderzoek naar de Bende van Nijvel al een diepgaand onderzoek. 
In 1988 werd de zogenaamde “Bende-commissie” ingesteld, ofwel “de 
parlementaire commissie belast met het onderzoek naar de wijze waarop de 
bestrijding van het banditisme en het terrorisme georganiseerd wordt” (Barrez, 
1997: 89). Op 2 mei 1990 kwam het rapport uit, hetgeen vernietigend was 
over het politiebeleid en de politieoorlog die destijds woedde (de zogenaamde 
guerre des flics) tussen Rijkswacht en Gerechtelijke Politie. De commissie 
sprak zich uit voor het nemen van diverse maatregelen, uiteenlopend van 
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de demilitarisering van de Rijkswacht en het vormen van één politie tot het 
oprichten van één databank en het registreren van tipgevers. De Witte Mars 
op 20 oktober 1996 bracht nieuw leven in het debat: op 22 november kwam 
de regering met een justitieconclaaf, gevolgd door een “Sinterklaasplan” op 6 
december (Barrez, 1997: 289). Na een aantal voorstellen over een eenvormige 
structuur werd enkele jaren later tot de grootschalige hervorming van de 
politie overgegaan.

Tussen Nederland en België bestaat een aanzienlijk verschil in de impact van 
crises en schandalen (Barrez, 1997: 17). Wanneer men het eerdergenoemde 
onderzoek naar de moorden door de Bende van Nijvel (28 doden te betreuren) 
vergelijkt met het Nederlandse onderzoek naar de IRT-affaire (naar aanleiding 
van het onwettig doorlaten van grote hoeveelheden van verdovende middelen), 
lijkt de Bende een sfeer van paniek en politiek onbehagen te hebben aange-
wakkerd, met als gevolg bijna een staatscrisis nadat de politiek in diskrediet 
was gebracht. Ook de IRT-zaak was een landelijke affaire maar de politiek 
werkte gewoon door: het was “niet meer dan een molshoop op een vlak land” 
(Eppink, 1998: 29). Men dacht niet dat de staat in gevaar was of dat politie en 
justitie er diep door gepenetreerd was. Eppink lijkt de vinger op de zere plek 
te leggen wanneer hij zegt dat de Vlamingen mentaal anders geprogrammeerd 
zijn dan de Nederlanders: hier draait het om de regels, daar draait het om de 
relaties.

Beter blauw in België?
Als het gaat om de politiefunctie, wat doen de Belgen dan beter? Peter 
Reijnders, politieman en voormalig hoofd van de Unit Synthetische Drugs, 
werkt al weer enkele jaren als attaché bij de Nederlandse Ambassade in 
Brussel. Als geboren Limburger is hij eigenlijk een soort “voor-Belg”, iemand 
die zich beweegt op het kruispunt tussen de Nederlandse en de Belgische 
cultuur. In een interview tekent hij een aantal observaties aan. 

De eerste observatie is dat in België het contact zeer direct tot stand komt en 
dat je op alle niveaus mag insteken: “Je voelt je er welkom, de deuren worden 
vrij eenvoudig voor je geopend.” Daarentegen bestaat er bij de Nederlandse 
politie veel focus op de planning- en controlcyclus, met als gevolg dat het 
erg lang kan duren voordat je met iemand een afspraak hebt. Op die manier 
gaat de spontaniteit van het moment verloren en kan geen optimaal gebruik 
gemaakt worden van het momentum dat zich voordoet.

Een tweede observatie die Reijnders deelt is het verschil in onderlinge beje-
gening. In België mag en moet je simpelweg “geen grote bek” hebben maar 
altijd respect voor de collega tonen. Hierdoor staat het vertrouwen weliswaar 
iets meer op afstand, maar het draagt bij aan een geleidelijke ontwikkeling van 
een werkrelatie waarin vertrouwen de centrale bouwsteen vormt. Als men in 
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België gaat werken moet men zich echt verdiepen in dat soort culturele dimen-
sies, en de Nederlandse arrogantie en zelfgenoegzaamheid thuislaten. Daarmee 
hangt samen dat de Belgen nog steeds hechten aan een zekere hiërarchie 
binnen hun organisaties, waarmee samenhangt dat gezag nog steeds een heel 
duidelijke werking heeft. Met andere woorden: daar waar we in Nederland 
al erg snel tutoyeren en onze bazen of leermeesters van repliek en kritiek 
bedienen, is men in België enigszins beducht voor een dergelijke houding, 
omdat men het ook als een risico beschouwt…de superieur kan een kritische 
houding van zijn ondergeschikte immers altijd sanctioneren. Reijnders ziet hier 
zowel voor- als nadelen: risicomijdend gedrag kan juist ook een valkuil zijn 
voor de Belgen.

Een paar andere grote pluspunten van de Belgen – en dit geldt voor politie-
mensen incluis – is hun intellectuele lenigheid (“ze lezen!”) en hun talenkennis, 
waardoor ze letterlijk zeer beweeglijk kunnen opereren. Uit het onderzoek 
van De Kimpe (2006: 104) blijkt dat 80% van de Vlaamse korpschefs een 
universitair diploma heeft behaald, waarvan verreweg de meeste een diploma 
criminologie. Verder zijn de Belgen politiek tamelijk sensitief onderlegd. Er 
zijn nogal wat mensen in de top van de Federale Politie die ervaring hebben 
opgedaan in de politieke kabinetten van de Ministers en die daardoor haarfijn 
in staat zijn om politieke opportuniteiten te identificeren, alsmede het hele 
proces van voorstel tot kabinetsbesluit te doorzien. Hun talige, politieke en 
intellectuele kennis maakt dat ze op individueel niveau goed kunnen opereren. 
Belgen zelf onderkennen dit verschil zelden, of ze zullen het in ieder geval niet 
hardop zeggen. In hun stijl neigen Belgen ernaar onderdanig te zijn. Reijnders 
noemt dit het “Lilliputter”-effect. Daar hangt ook weer mee samen dat Belgen 
zichzelf minder vaak en snel op de borst kloppen en dat ze erg normaal en 
nuchter blijven als er een grote klus geklaard moet worden. Kijk naar Brussel: 
het beveiligen van grote topconferenties is daar aan de orde van de dag.

Dit gezegd hebbende is het vooralsnog lastig om aan gene zijde van de grens 
“parels” of “good practices” te ontdekken om die vervolgens eventueel te 
kunnen verzilveren bij de Nederlandse politie. Toch zijn hier nog wel wat 
leereffecten te duiden. Daar waar de Nederlandse politie meester is in het 
maken van plannen, zijn de Belgen weer beter in de daadwerkelijke uitvoering 
van plannen. Het implementatietraject is cruciaal: vasthouden, draagvlak en 
validiteit zijn kernbegrippen. De Wet op de Bijzondere Opsporings Methoden 
(BOM) in België is daar een goed voorbeeld van: een eenmaal gecreëerd stra-
mien van regels, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en kennis is allerminst 
vrijblijvend. Zo organiseert men rondom de BOM een virtuele kennisbank 
alsmede “terugkomdagen”, waarbij er nog eens extra lussen worden gecreëerd 
om zorg te dragen voor een consistente uitvoering.

Men is ook goed in staat om te reflecteren op de werking van een nieuwe 
maatregel, en om na een gedegen evaluatie aan de knoppen te draaien om het 
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systeem verder te “tunen”. Vier jaar na de grote Belgische politiehervorming 
– waarbij de gerechtelijke politie en de rijkswacht fuseerden in een Federale 
Politie gestructureerd op centraal en lokaal niveau – is men toch weer redelijk 
snel opgekrabbeld en zijn zeker een aantal verbeteringen tot stand gebracht. 
Ook is Reijnders van mening dat de Belgische politie dichter bij de burger 
staat dan de Nederlandse, maar dat dit sterk verbonden is met de wijze waarop 
de Belgische politie democratisch is ingebed. Immers, de korpsbeheerder 
ofwel burgemeester is een gekozen functionaris die aanspreekbaar is voor 
de lokale bevolking, hetgeen een minder groot democratisch tekort oplevert 
dan in Nederland (De Kimpe, 2006: 35). Binnenkort gaat het Nationaal 
Veiligheidsplan 2008-2011 in werking, waarbij de prioriteiten van de integrale 
veiligheid een lokale vertalingslag krijgen.

Ondanks deze cultuurverschillen, die overigens naadloos lijken te passen in de 
Hofstediaanse matrix waarbij België wordt geclassificeerd als een masculien 
georiënteerde cultuur waarbinnen een relatief grote machtsafstand wordt 
ervaren – komen er serieuze samenwerkingsverbanden tot stand tussen de 
Nederlandse en Belgische politie. Met name de BENELUX biedt een prachtige 
proeftuin voor het steeds verder verdiepen van de praktische en operationele 
samenwerking over de grens. Dit loopt uiteen tot puur pragmatische samen-
werking op ad hoc basis tot een meer geformaliseerde en geïnstitutionaliseerde 
samenwerking.

Een voorbeeld is dat men een capaciteitsprobleem had bij de planning van 
de ontruiming van de Vinkenslag bij Maastricht. Terwijl er nog druk werd 
nagedacht over een samenwerking met de KMAR kwam iemand op het lumi-
neuze idee om de Belgen te laten komen. Een aantal mensen kwamen daarop 
bijeen in Brussel om dit te regelen, maar helaas leidde dit in eerste instantie tot 
verstarring omdat de Belgen eerst om toestemming moesten vragen en dit niet 
zomaar konden regelen. Toch heeft dit geleid tot een intensieve samenwerking 
op het terrein van openbare orde handhaving, waarbij “samen werd gelachen, 
samen werd gehuild, en samen plannen werden gemaakt, inclusief de com-
mandanten die een technisch probleem hadden”, aldus Reijnders. Intussen 
heeft dit geleid tot gezamenlijke oefeningen in Ossendrecht, en het “train the 
trainers” principe is uitgemond in het in training nemen van twintig Belgische 
officieren. In het kader daarvan is men nu bezig met het opzetten van een 
Multidisciplinair Oefencentrum. Binnen deze grotendeels virtuele “27e 
Veiligheidsregio” zullen in een living lab nieuwe technieken in worden gezet 
in het leerproces, waarbij inbegrepen simulatie-oefeningen en gaming. Om 
crisis- en gevaarsbeheersing goed te kunnen oefenen wordt de 27e regio ook 
fysiek ingericht met een eigen hoofdstad (Behrloo), met gebouwen, wegen, 
een station, een tunnel, een dijk, een meldkamer. Ook beleidsmatig zullen 
er diverse scenario’s worden neergezet. Een mooi verslag van gezamenlijke 
internationale oefeningen is te vinden in een reportage in Blauw (2007: 24). 
Bij de oefening van een ontruiming wordt bij het gebruik van een Belgische 
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waterwerper op een interessant verschil van inzicht en werkwijze tussen beide 
landen:

“De Belgen zijn doorgaans zeer terughoudend met de inzet van paarden, 
zeker bij grootschalig optreden. Zij zetten paarden alleen grootschalig 
in tegen voetbalsupporters. Bij betogingen vinden ze de risico’s van de 
combinatie mens/paard te groot. De Belgen kiezen daarentegen veel 
vaker voor de waterwerper. De Belgische benaming ‘watersproeier’ is 
een tikkeltje eufemistisch, want waar de nieuwe Nederlandse waterwer-
per is begrensd op een waterdruk van acht atmosfeer kan de Belgische 
sproeier een speelse 17,6 atmosfeer produceren.”

Volgens specialisten die in het artikel worden aangehaald biedt de Belgische 
watersproeier meer mogelijkheden dan de Nederlandse:

“Naast de veel grotere waterdruk kan de waterstraal worden aan-
gelengd met vloeibaar traangas (CS) of het in Nederland verboden 
braakgas (CN). Het vloeibare gas verdampt effectief zodra de schaal de 
grond raakt. De Nederlandse waterwerper kan dit kunstje ook, maar gas 
sproeien per waterwerper is in Nederland niet in de bewapeningsrege-
ling opgenomen en wordt derhalve niet toegepast. De huiver voor de 
inzet van paarden en de nauwe samenwerking tussen manschappen 
en waterwerpers blijkt een interessant leerpunt voor de Nederlandse 
ME-commandanten.” (id: 26).

Reijnders beschouwt de gezamenlijke oefeningen en leereffecten die daaruit 
voortkomen als het voorportaal van de vorming van een Benelux-politie, maar 
gelooft zeer dat believers voor dit proces onmisbaar zijn. Overigens wordt 
erkend dat de ware verbroedering echt kan gaan beginnen als de bar na een 
oefening opengaat en het (Belgisch) bier rijkelijk kan vloeien. Per jaar vinden 
vanuit België zo’n 300 grensoverschrijdende operaties plaats. Om deze te 
faciliteren worden de Nederlandse ambtenaren van de IRC-kantoren uitgeno-
digd door het centrale niveau bij de Belgische Federale Politie. Daar wordt 
nog eens ingepeperd dat in België men gewoon is de informatie en autorisatie 
te kanaliseren en dat er dus een single point of contact is. Nederlanders die 
met Belgen samenwerken moeten op deze punten worden “gesensibiliseerd”, 
zo zegt Marc van Laere, Directeur bij de Federale Politie. De laatste slide 
van een presentatie is er vaak een met een telefoonnummer: als men dat 
maar onthoudt! Ook praat men elkaar regelmatig bij. Zo is er een Belgisch-
Nederlands forum dat twee keer per jaar bijeen komt om worst case scenario’s 
te bespreken, en ook is er regelmatig sprake van spiegelonderzoeken. Vanuit 
het Belgische perspectief geldt het oordeel dat de Nederlandse politie minder 
zou kunnen (moeten?) praten en meer doen. 
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Open deuren, pikante verhalen
Een cruciale rol in het faciliteren van de internationale politiesamenwerking 
wordt vervuld door contactambtenaren of – in goed Vlaams – “verbindingsof-
ficieren” of “liaison officers”. De alter ego van Reijnders is Guido Wouters. 
Hij spendeert zijn laatste dagen bij de Belgische ambassade in Den Haag 
vooraleer hij een nieuwe diplomatieke post gaat vervullen. Wouters – volgens 
Reijnders de “verzinnebeelding van de Benelux-samenwerking” - heeft de 
afgelopen acht jaar in Nederland doorgebracht. Enige kennis van de Belgisch-
Nederlandse samenwerking kan hem dus niet worden ontzegd. Een liaison 
officer is geaccrediteerd voor zowel beleidsmatige als operationele taken. 
Daarin vervult hij een signaalfunctie en moet alert zijn op ontwikkelingen 
zoals het coffeeshopbeleid in Maastricht, alsmede inlichtingen uitwisselen met 
het oog op de bestrijding van de georganiseerde misdaad en het terrorisme. 

Dat laatste heeft altijd voorrang, hetgeen betekent dat de liaison officer zich 
moet bewegen als een soort acrobaat. Het is voor de Belgen erg belangrijk om 
namens de politie een liaison officer in Nederland te hebben. Het zijn immers 
buurlanden en criminele samenwerkingsverbanden bewegen soepeltjes over de 
landsgrenzen heen. Het stationeren van een liaison officer is ook vele malen 
economischer dan het heen- en weerzenden van “hele ploegen politiemensen” 
die vaak onverrichterzake weer naar huis terugkeerden.

De aanpak van de criminaliteit is in beide landen nog altijd zeer divers. 
Wouters vindt het een open deur, maar zegt daarover: “We spreken dezelfde 
taal, maar we verstaan elkaar dikwijls niet”. Nederlanders zijn nog wel 
eens onstuimig en gaan gewoon met hun tas de grens over, de Belgen zijn 
vaak gefrustreerd nadat ze wel honderd keer een rechtshulpverzoek hebben 
ingestoken dat onbeantwoord is gebleven. Dat soort zaken moet een liaison 
officer met enige regelmaat gladstrijken. Los van het feit dat ook de wetgeving 
(met name op het gebied van privacy) zeer verschilt – met name het omgaan 
met CIE-informatie gebeurt zeer stringent, “je mag nog niet eens ademen 
in de kamer van een CIE-rechercheur”, zeg Wouters – is het ook zaak dat 
politiemensen beseffen dat zij niet in hun eentje handelen, maar altijd samen 
met de gezagsdragers, namelijk het Openbaar Ministerie en de bestuurlijke 
autoriteiten. Daarbij geldt altijd dat het spel eerlijk moet worden gespeeld.

Los van de signaal- en bemiddelingsfunctie van een liaison officer is zijn 
netwerkfunctie cruciaal. Weliswaar is SIRENE-DinPol 24 x 7 dagen per week 
open, maar de “IRC’s zijn dood tijdens het weekend”. De druk kan dan zeer 
groot zijn op de liaison officer om snel te kunnen handelen, bijvoorbeeld 
het binnen twee uur kunnen regelen van een huiszoeking in Nederland op 
verzoek van de Belgische justitiële autoriteiten. Ook moet een liaison officer 
over veel overtuigingskracht kunnen beschikken. Zo werd aan een zaak met 
betrekking tot ramkraken in België aanzienlijk meer prioriteit verleend dan in 
Nederland. Het Federaal Parket en het Parket te Turnhout had de Nederlandse 
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politie gevraagd onderzoek te verrichten naar deze reeks feiten, omdat men het 
vermoeden had dat de daders zich in Valkenswaard ophielden en de gestolen 
waar werd geheeld in beide landen. Dit leidde uiteindelijk tot een grote 
vergadering van politie en justitie en kan uitmonden in de aanhouding van een 
aantal bendeleden. Wouters legt een regel over zijn verhaal heen: “Men moet 
nooit toestaan dat de politie onderling iets bedisselt. De officier van justitie is 
verantwoordelijk, en je moet samen op pad.” Find yourself an attorney is dan 
ook tot golden rule verheven bij de Belgische politie.

De spanningen tussen de Belgische en de Nederlandse politie kunnen soms 
hoog oplopen. Zo wilde men vanuit Nederland de Belgische politie activeren 
rondom een serie motordiefstallen die in Duitsland plaatsvonden en waarbij 
de verdachte(n) in Nederland verkeerden. Echter, daar lagen ze in België op 
dat moment niet van wakker, en de Belgen waren al een jaar aan het wachten 
op de uitvoering van een rechtshulpverzoek in een Hasseltse zaak. Daarna 
ging iedereen om de tafel zitten, en na een kwartier wederzijds gal spuwen 
bewoog men al gauw naar een gezamenlijke oplossing toe. Het adagium 
van de internationale politiesamenwerking is dan ook: “voor wat hoort wat”, 
ofwel wederzijds vertrouwen is een conditio sine qua non voor internationale 
politiesamenwerking.

Het Verdrag van Senningen dat onlangs tussen de Benelux-landen werd 
gesloten zal de samenwerking tussen de Nederlandse en Belgische politie 
verder vergemakkelijken. Toch, zo eenvoudig is alles niet. Hier haalt Wouters 
de inzet van de genoemde sproeiwagens aan. De Belgen, die het principe van 
de “gehypothekeerde capaciteit” hanteren, treden anders op en gaan anders 
met bevelen om. Dit betekent dat er van tevoren veel geoefend moet worden, 
inclusief de termijnen waarbinnen de capaciteit op afroep beschikbaar kan en 
moet zijn. Het gezamenlijk bestellen van materieel gebeurt ook al vaker, ook 
al zijn er hier en daar nog wat kleine obstakels van Luxemburgse zijde te over-
winnen. Senningen en ook het Verdrag van Prüm kunnen verder op een hoger 
plan worden gebracht, bijvoorbeeld door te denken aan een meer gerechtelijke 
politie. Het creëren van draagvlak is daarbij essentieel. Samen met Reijnders 
heeft Wouters een knelpuntendiscussie georganiseerd tussen de Nederlanders 
en de Belgen om te voorkomen dat het wiel steeds opnieuw moet worden 
uitgevonden. Daaruit is een lijst met “tools” ofwel instrumenten voortgevloeid 
waarmee nieuwe stappen kunnen worden uitgezet.

Zeker, België heeft van Nederland geleerd. Zo noemt Wouters met name Willy 
Bruggeman (zie het volgende hoofdstuk) die de wetenschap in de Rijkswacht 
heeft gebracht, zoals dat al gebeurde bij de noorderburen. De Belgische politie 
heeft daarmee geleidelijk afstand genomen van “de natte vinger” en verzamelt 
door middel van analyse en statistiek objectieve kennis over en reflectie op het 
eigen functioneren. Als het om leren en analyseren gaat komen “wij Belgen 
graag naar Nederland”. Wat men in België ook van Nederland heeft afgekeken, 



188

zonder het helemaal over te nemen omdat het niet goed paste in de Belgische 
bestuurlijke verhoudingen, was de figuur van meer nationale coördinatie 
op de beheersing van het terrorisme. Het Belgische OCAT is het CODA/
OCAM (Coördinatie-orgaan voor dreigingsanalyse – Orgâne de coordination 
de l’analyse de la menace) voert weliswaar niet dezelfde regie-taken als de 
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding in Nederland, maar kan wel 
analyses maken en maatregelen voorstellen.

Zoals eerder gezegd hebben de Belgen de neiging over een aantal internati-
onale instrumenten veel nuchterder te zijn dan de Nederlanders. Nederland 
loopt volgens Wouters “nogal vol van het JIT” (Joint Investigation Team). 
Zijns inziens zou dit instrument vooral ingezet moeten worden in de eindfase 
van een onderzoek, namelijk om toe te slaan in de vorm van huiszoekingen 
en aanhoudingen, in plaats van een meer pro-actief gericht onderzoek. Om te 
besluiten dat de Belgen en de Nederlanders elkaar op veel zaken iets kunnen 
bijbrengen. Een uitwisselingsprogramma op het uitvoerend niveau zou “een 
hoop domme vragen” kunnen voorkomen, aldus Wouters. 

Finale
Net als alle andere sectoren en organisaties kijken en reiken politieorganisaties 
over de nationale grenzen heen. Tijdens internationale conferenties, leermodu-
les en gezamenlijke oefeningen vindt voortdurend reflectie plaats op de kennis 
en het functioneren van elkaars organisatie. Binnen de internationale arena 
vindt regelmatig een vorm van kruisbestuiving plaats, waarbij individuen zich 
laten begeesteren door de kennis die hen wordt aangereikt. Zo is het model 
van de Community Policing (in België samengevat als COP) vanuit Anglo-
Saksische landen via Nederland naar België “gewandeld”. 

De Kimpe (2006: 176) beschrijft hoe een aantal van haar respondenten – 
Vlaamse korpschefs – een buitenlands boek of artikel hadden gelezen of in 
aanraking gekomen waren met COP via studiedagen in het buitenland. Zij 
citeert daarbij een korpschef als volgt (id: 176, 177):

“Ik ben er voor het eerst mee in contact gekomen, zijdelings via de 
cursus in Nederland en daarvoor met een Engels politieblaadje en het 
boekje van de Deutsche Polizeiführungsakademie. Wij leven niet alleen 
op de wereld, hé. Ik heb altijd boeken en blaadjes uit andere werelden 
gelezen, wat Engelse literatuur links en rechts. Het idee van community 
policing is bij mij dus ontstaan in 1982 een goede 22 jaar geleden, tij-
dens de opleiding als misdrijfpreventieambtenaar in Nederland. Tijdens 
de uitoefening van de misdrijfpreventieactiviteiten kon je niet anders 
dan de principes van community policing toepassen. Tijdens de cursus 
in Nederland werd ik met community policing geconfronteerd naar 
aanleiding van het probleem ‘neighbourhood watch’. We zijn tijdens 
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de cursus wat dieper op dat fenomeen ingegaan en daardoor kwamen 
we bij community policing in Engeland. Community policing is dus via 
Engeland Nederland binnengesijpeld. In ’82 was het ook in Nederland 
nog in een embryonaal stadium en deden ze ook nog niet aan com-
munity policing. Daar zaten ze veeleer in de managementperiode. Voor 
community policing was men nog niet rijp, de politie stond er nog 
boven de maatschappij. In België ging men pragmatisch uit van het idee 
in Nederland. Vanaf daar ben ik het gaan koesteren en was ik ervan 
overtuigd dat dit de enige manier was om op een behoorlijke manier 
met de bevolking om te gaan en op een behoorlijke manier politiewerk 
te doen. In 1982, toen ik de cursus volgde, waren er weinig ideeën over 
in België, ook niet in de academische wereld. In de cursus criminologie, 
die ik achter de rug had, heb ik er geen woord over gehoord. Toen 
trokken de wetenschappers zich ook niets aan van de politie. De politie 
was nog niet ontdekt. In de academische wereld is die pas in 1996-’97 
ontdekt.”

In dit prachtige citaat zijn diverse verhaallijnen te ontwaren. Een dimensie is 
hoe men elkaar internationaal kan inspireren, via publicaties, bijeenkomsten 
en onderwijs. Een tweede dimensie is dat ideeën al kunnen gaan leven voordat 
ze overal tot uitvoering worden gebracht – een parallel kan worden getrokken 
met concepten als “nodale oriëntatie” en “reassurance policing” – waarbij een 
believers-mentaliteit gecombineerd met een stevig pioniersgehalte van onschat-
bare waarde kunnen zijn voor de doorontwikkeling van politieconcepten. Een 
derde dimensie is de rol die de wetenschap geleidelijk aan is gaan vervullen bij 
het analyseren en evalueren van nieuwe politiemodellen en -concepten.

De verhalen over verbinding en begeestering spreken tot de verbeelding. Het 
Vlaanderen dat een beeld heeft van het “paarse, groeiende, flexibele Nederland 
en het immobiele, sukkelende België” (Eppink, 1998: 192) lijkt intussen 
volstrekt te zijn achterhaald. Bij onze zuiderburen valt immers nog veel goeds 
te halen. Mogelijk kunnen wij nog iets leren van de Belgische Kruispuntbank, 
waarmee informatieontsluiting door verschillende instanties mogelijk wordt 
gemaakt (volgens Wouters is België daar “zeer fier op”), of van de “kafkatest”, 
waarmee nieuwe regels op hun administratieve impact worden getoetst 
voordat ze worden goedgekeurd door de Ministerraad, met als doel onnodige 
administratieve rompslomp te vermijden. Op politiegebied zijn het Belgische 
getuigenbeschermingsprogramma en de implementatietrajecten interessante 
zaken waar we in Nederland nog ons voordeel mee zouden kunnen doen. 
En na het gedane werk vatten we samen een pintje…
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De groeten!

Het gebeurde in mijn tweede stageweek bij het korps. Ik had opdracht ge-
kregen om mee te werken aan een verkeerscontrole. Ik hield iemand staande 
omdat hij zijn gordel niet omhad. Ik wilde een bekeuring uitschrijven toen 
hij me vroeg of er niks geregeld kon worden, omdat zijn schoonvader bij de 
politie zat. Ik vroeg wat hij daarmee bedoelde. “Nou misschien dat je kunt 
afzien van een bekeuring?”, was zijn antwoord. Ik dacht er niet over en 
schreef de gegevens van de man op.

Teruggekomen op het bureau werd ik aangesproken door de betreffende 
schoonvader. Hij was de baas van mijn afdeling waar ik net twee weken 
werkte. Of ik zijn schoonzoon op de bon had geslingerd? Ik vertelde hem 
dat het inderdaad mogelijk was dat ik hem had bekeurd voor het niet dragen 
van zijn gordel. Hierop zei hij: “Je moet het zelf weten hoor, maar je kunt 
die bekeuring er natuurlijk ook uithalen…” 

Ik dacht direct: ja hallo, dat doe ik echt niet! Het was een hele rare situatie 
waarbij ik me erg bezwaard voelde. Ik kon me niet voorstellen dat ik de 
bekeuring niet moest schrijven omdat mijn baas deze man kende. Ik heb 
er wel een week slecht van geslapen. Ik ben uiteindelijk naar mijn baas 
toegegaan en ik vroeg hem: “Wat moet je schoonzoon wel denken? Wat als 
hij dit vertelt op een volgend verjaardagsfeestje of zo?” Hij reageerde weer 
hetzelfde: “Tja, je moet het zelf weten. Hij zal het echt niet doorvertellen 
of zo, zo is hij niet”. Ik heb toen nogmaals gezegd dat ik de bon er niet zou 
uithalen. 

Ik heb het verhaal ook verteld op de Politieacademie. Zo kon ik het hele 
voorval een beetje loslaten en ik kreeg bevestiging dat ik goed had gehan-
deld. Dat was fijn. Wij zijn ook aangetrokken om binnen de politie een 
frisse wind te laten waaien door een nieuwe kijk van buitenaf. Dan moet 
niet meteen verziekt worden met oude gebruiken van bepaalde afdelingen. 
Met eerlijkheid trek je uiteindelijk aan het langste eind.

Later kwam ik de schoonzoon nog een keer tegen en ik kreeg de groeten… 
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België in de leer bij Nederland
Willy Bruggeman

In dit essay probeer ik, zonder volledig te willen zijn, aan de hand van een 
aantal voorbeelden (ethiek en kerntakendebat) te illustreren wat de Belgische 
politie allemaal heeft geleerd en overgenomen uit Nederland. In dit verband 
is de studie van D. Van Daele en N. Vangeenbergen interessant, studie waarin 
de inrichting van de opsporing en vervolging in België en Nederland (en ook 
Duitsland) bestudeerd wordt. Hieruit blijkt dat niet alleen de organisatie, maar 
ook de werking en een aantal opsporingsbevoegdheden in elk land verschillen. 
Uiteraard heeft dit invloed op de inrichting en de werking van de politiedien-
sten. Ook kan het niet de bedoeling zijn hier een historische studie te brengen 
van de Nederlandse en de Belgische politie: C. Fijnaut is daar trouwens veel 
beter in. 

Onmiddellijk blijkt dat de meeste veranderingsprocessen in België met enige 
vertraging werden op gang getrokken en dat fundamentele ingrepen slechts 
konden gerealiseerd worden in het zog van een (en er waren er in België meer-
dere: Bende van Nijvel, Dutroux, …) grote crisis. Toch zijn er Nederlandse 
ontwikkelingen die in België juist weer niet worden overgenomen of anders 
werden opgevat en ook dat vraagt om reflectie.

De organisatie
De Nederlandse politie werd in 1993 grondig hervormd tot een politie die 
bestaat uit 26 korpsen, zijnde 25 regio’s en het KLPD. Opvallend hierbij is:

het later inrichten van een nationale, dus gecentraliseerde recherche, iets • 
wat in België nog steeds bijzonder moeilijk ligt. 
de blijvende discussie betreffende een eventuele schaalvergroting en het al • 
dan niet streven naar een “nationale” politie.

Ook moet er blijkbaar ook in Nederland nog meer en beter worden samenge-
werkt en de korpsbeheerders hebben daartoe een voorziening tot samenwer-
king opgericht. Vraag is alleen of dit afdoende is. De vorige Regering dacht 
van niet en bereidde een wetsvoorstel voor om de regionale korpsen in één 
politieorganisatie bijeen te brengen. Een soort “geïntegreerde politie” volgens 
Minister Donner bij de opening van het academisch jaar 2006-2007. Dit klinkt 
mij als Belg vertrouwd in de oren. De Nederlandse korpsbeheerders hebben 
daarna zelf een voorziening tot samenwerking opgericht. De huidige Regering 
heeft de Raad van hoofdcommissarissen uitgedaagd om in 2009 voldoende 
vooruitgang te realiseren betreffende samenwerking en integratie, zoniet zal 
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de regering zelf ingrijpen. In de jaren ‘80 en begin van de jaren ‘90 was het 
vertrouwen in de Belgische politie ver te zoeken. De Belgische politie is nu 
één geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee politieniveaus, het 
federale en het lokale. Het lokale niveau betreft 198 zones, wat het politieland-
schap teveel versnippert, juist nu in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk 
gedacht wordt aan schaalvergroting. 

Strategie en functioneren
De politie speelt uiteraard een belangrijke rol bij het bevorderen van de veilig-
heid van de burgers. Maar politie is qua strategie en functioneren steeds meer 
in verandering: centralisatie versus decentralisatie, groeiende legalisering van 
alle aspecten van de politiefunctie, switch van “task oriented” naar “problem 
solving”, verharding van het politieoptreden, zoeken naar verenging van poli-
tiefunctie tot “core business” of kerntaken, steeds meer “planning and control”, 
steeds meer interne prioritisering van politietaken, informatiegestuurde politie, 
wisselende strategieën waarbij soms de schijn wordt gewekt dat de politie het 
probleem alleen kan oplossen (gemeenschapsgerichte politie, probleemoplos-
sende politie, “zero base policing”). Om die rol goed te kunnen vervullen in 
een sterk veranderende samenleving, streeft de politie er voortdurend naar om 
haar functioneren te verbeteren. Daarbij is er onderhuids de laatste jaren in elk 
land ook sprake van verschillende en soms tegengestelde ontwikkelingen. In 
de eerste plaats is er sprake van horizontale en verticale integratie. Horizontale 
integratie in het raam van het intergraal veiligheidsbeleid, waarbij de verschil-
lende overheidsbevoegdheden op gemeentelijk niveau worden ingezet bij de 
bestrijding van criminaliteit, overlast, fraude en bedreigingen van de openbare 
orde en veiligheid. Verticaal in het raam van de toenemende Europese samen-
werking die een aanspreekpunt en directe uitvoering vergt. Verticaal ook in het 
raam van de noodzaak om geïntegreerd nieuwe nationale dreigingen het hoofd 
te bieden, zoals de georganiseerde misdaad, mensenhandel, terreur, fraude en 
grensoverschrijdende misdrijven. Het nadeel is dat dit (te) frequent resulteert 
in veranderingstrategieën, waarbij overheid en maatschappij niet meer duide-
lijk weten waar de politie zelf naar toe wil, vooral als deze strategieën gepaard 
gaan met wisselende en periodiek terugkerende visies (vb specialisatie versus 
despecialisatie). 

Zowel België als Nederland investeren in “community policing” en in “intel-
ligence led policing”. Het verschil is dan weer dat het eerste in België vertaald 
wordt door gemeenschapsgerichte en in Nederland door gebiedsgebonden 
politiezorg.

Deze keuzes bleken een sleutelelement om naast het structurele aspect, ook de 
inhoudelijke dimensie van de politiehervorming vorm te geven, meer bepaald, 
de realisatie van een politiestructuur gericht op de bevolking en ten dienste 
van alle burgers (…), georiënteerd naar een geïntegreerde aanpak (…) en naar 
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een globale aanpak van de maatschappelijke problemen. Probleem is dat deze 
strategie in België nog te exclusief vertaald wordt naar de lokale politie en ook 
het feit dat dit concept en de informatiegestuurde politiezorg niet geïntegreerd 
werden in één globaal concept.

Bovendien worden elementen zoals externe oriëntering, probleemoplossend 
werken en partnerschip, zeker als men kijkt naar het omgaan met de kerntaken, 
te verschillend ingevuld. Sommige politiediensten streven naar het “geef 
zoveel mogelijk aan de politie”, anderen streven het zoveel mogelijk brengen 
aan de andere ketenpartners na. Ook staat de echte geïntegreerde ketenbe-
nadering nog teveel in zijn kinderschoenen, want op zich geen afbreuk doet 
aan de inspanningen die bijvoorbeeld in Antwerpen geleverd worden door de 
administratieve overheden en door het parket om een geïntegreerd beleid tot 
realisering van “Veilig Antwerpen” in de praktijk om te zetten.

Van de politiediensten wordt verwacht dat ze in de politiezorg een goede 
prestatie leveren met de daarvoor beschikbaar gestelde middelen. Politiechefs 
worden daar ook op aangesproken. Belangrijke evaluatiecriteria in deze context 
zijn: legitimiteit, effectiviteit, efficiëntie, kwaliteit, flexibiliteit en innovatie. 

Ook de maatschappij is natuurlijk continu in verandering. De vraag naar 
politieoptreden groeit en de tevredenheid over het politieoptreden neemt af 
(niet zozeer bepaald door pakken van de daders, maar veeleer door de mate 
van inspanning die de politie zich wil getroosten), waarbij niet zozeer het “wat” 
maar veeleer het “hoe” telt (taal, stijl bejegening). Ondertussen is de burger 
meer en meer zelfbewust en kritisch ingesteld. Politiegezag is niet meer zo 
zelfevident en de discretionaire macht van de individuele politievertegenwoor-
diger staat meer en meer ter discussie. 

De politietaken
Het takenpakket van de politie is de afgelopen decennia veelal sluipend 
maar voortdurend uitgebreid, ook met taken die eigenlijk niet tot de vaste 
politietaken gerekend mogen worden. De verwachtingen van de burgers ten 
aanzien van de overheid en van de politie zijn toegenomen. Voor de politie is 
het steeds moeilijker geworden om op alle terreinen aan de verwachtingen te 
voldoen. In het verleden werd dit vaak opgelost door het bijkomend creëren 
van gespecialiseerde politieorganisaties (voorbeeld economische politie, 
belastingsinspectie). Nu ziet men, wat dit aspect betreft, in dat het beter is 
om de politiefuncties te integreren in één dienst of door het integreren van de 
diensten in één organisatie.

Het is onontbeerlijk dat de politiediensten een duidelijke missie, visie en 
strategieën ontwikkelingen waarbij het kerntakendebat meer en meer centraal 
staat. Gecombineerd met de aangescherpte eisen op het gebied van de 
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opsporing en de handhaving is een bezinning op de kerntaken van de politie 
wenselijk en zelfs noodzakelijk, niet alleen in Nederland maar ook in België. 
Toch verschillen de meningen wat de scherpte betreft waarmede de scheiding 
tussen kerntaken en niet-kerntaken in de praktijk moet doorgezet worden.  

Gedurende de afgelopen jaren hebben zich in Nederland ontwikkelingen voor-
gedaan die mogelijk een grote invloed hebben op de kerntaken en op de lokale 
inbedding van de Nederlandse politie. Deze ontwikkelingen hangen ook samen 
met het “nieuwe bedrijfsmatig denken”, waarbij de nadruk wordt gelegd op het 
leveren van prestaties, het verbeteren van de efficiëntie en kostenbeheersing en 
op sterkere verantwoording met behulp van kwantitatieve, meetbare indica-
toren. Steeds meer wordt er gepland en wordt er gezocht naar deugdelijke 
prestatienormen (soms onrealistisch en riskant: vb verdachtenproductie) en 
meetbare resultaten. In België is de overheid minder actief in het opleggen van 
gekwantificeerde prestatienormen.

Dit bedrijfsmatig denken activeert ook het debat betreffende de opvat-
tingen over de taken die de politie wel of niet op zich zou moeten nemen. 
Zogenaamde oneigenlijke taken zouden aan andere partijen moeten worden 
overgelaten, evenals die activiteiten die onvoldoende bijdragen aan de te 
realiseren kernprestaties waarop de politie wordt aangesproken en afgerekend. 
Deze groeiende nadruk op de kerntaken kan belangrijke consequenties hebben 
voor de inbedding van de Nederlandse politie. 

In vele plaatsen zijn rond de aanpak van allerhande veiligheidsproblemen 
samenwerkingsverbanden en netwerken ontstaan waarbinnen de politie een 
centrale plaats inneemt. Ondermeer onder invloed van het sturen van de politie 
op haar kerntaken ontstaat bij de politie steeds meer de neiging om zich terug 
te trekken uit deze netwerken.

De Nederlandse regering heeft in april 2006 een notitie “Kerntaken” ter discus-
sie voorgelegd, ook aan de politieautoriteiten. Deze notitie komt niet zomaar 
uit de lucht vallen, maar is het product enerzijds van een sinds geruime tijd 
sluimerend debat betreffende de kerntaken van de politie, en anderzijds door 
het feit dat in Nederland een felle discussie wordt gevoerd betreffende een op 
til zijnde hervorming van de politie. 

Op basis van het rapport van de Commissie Leemhuis, de visie van de Raad 
van Hoofdcommissarissen en de Kabinetsreactie daarop, het projectplan 

“Veilige gemeenten” en het document “Veiligheid in ontwikkeling”, hebben de 
Nederlandse Ministers van Binnenlandse zaken en van Justitie gereageerd door 
het publiceren van dit gemotiveerde document betreffende de kerntaken. 

Uitgangspunt is dat de politie verantwoordelijk is voor de strafrechtelijke 
rechtshandhaving, de handhaving van de openbare orde en het verlenen van 
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noodhulp, maar NIET voor de complete veiligheid en hulpverlening. Ook 
vervult de politie een rol in de (multidisciplinaire) aanpak van grootschalige 
rampen, conflict- en crisissituaties. 

Burgers moeten kunnen rekenen en vertrouwen op de aanwezigheid en de ef-
fectiviteit van de politie. De lokale verwevenheid van de politie is een verwor-
venheid die moet behouden worden. Bij uitvoering van de taken van de politie 
is een grens aan te geven: daar waar het de primaire verantwoordelijkheid van 
de andere organisaties betreft, moet de taak van de politie beperkt worden tot 
het signaleren, adviseren en overdragen/samenwerken.

De gemeente heeft de algemene bevoegdheid tot regeling en bestuur van de 
gemeentelijke huishouding. Gemeenten zijn eerst verantwoordelijk voor de 
regie van het integrale veiligheidsbeleid. Het lokaal integrale veiligheidsplan 
bevat afspraken met partners die, ieder vanuit hun specifieke verantwoordelijk-
heid, een aandeel leveren in veiligheid. Het lokaal integrale veiligheidsplan en 
de prioriteiten van het openbaar ministerie vormen een belangrijk deel van de 
input voor de verdeling van de beschikbare politiecapaciteit in de politieregio, 
die in het Regionaal college wordt vastgesteld. Het openbaar ministerie is bij 
wet verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde.

In Nederland geldt dus dat de politiediensten in de eerste plaats instaan voor de 
politionele (kern)taken op het gebied van politiezorg. Daarnaast kan de politie 
op basis van haar professionele kennis en de informatiepositie bij haar veilig-
heidspartners de problemen signaleren en adviseren hoe deze onder de regie 
van de bevoegde overheden of diensten het best aangepakt kunnen worden. 
Het is belangrijk dat elke partner zijn rol vervult zodat de politiezorg zich bij 
voorkeur kan inpassen in een ketenbenadering en niet omgekeerd.  

Ondertussen werden door het afsluiten van de zogenaamde prestatieconvenan-
ten door het Kabinet met de korpsen, in het bijzonder de verwachtingen op het 
gebied van de opsporing- en handhavingprestaties aangescherpt, wat bij de 
Raad van Hoofdcommissarissen de reactie meebracht dat de kerntaken teveel 
verengd werden tot de justitiële taken van de politie.

Reacties op de kerntakennota gaven aan dat de vrees ontstaat dat taken zouden 
overgedragen worden zonder dat hierover afspraken zijn gemaakt en de 
desbetreffende organisaties zijn toegerust. Ook ontstond bij de politie de vrees 
dat zij zou teruggetrokken worden uit de wijk, waarna de Regering beklem-
toonde dat het gebiedsgebonden werken het uitgangspunt blijft. De rol van de 
wijkagent dient gehandhaafd maar verandert: naast de uitvoering van politie-
taken wordt de informatiepositie steeds belangrijker en de wijkagent mag niet 
geïsoleerd geraken (informatiegestuurde politiezorg). Een belangrijke factor is 
dat de meldkamer in de dagelijkse praktijk snel en effectief andere organisaties 
kan inschakelen. In het kader van het Project Veilige Gemeenten wordt een 
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onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop integraal veiligheidsbeleid kan 
worden geborgd binnen de gemeentelijke organisatie (zowel ambtelijk als 
bestuurlijk). Een wisselwerking tussen beleid en uitvoering is van groot belang. 
De aanpak van veiligheid (meer samenhang en slagkracht, betere informatie, 
minder beleidsdruk ) vergt dat er voldoende instrumenten en mogelijkheden 
zijn om partners aan te spreken op hun aandeel en harde afspraken te maken. 
Een succesfactor hierbij is het afsluiten van convenanten. 

De politie moet nu een aantal taken afgeven of afstoten, zoals:
het afgeven van en toezicht houden op vergunningen;• 
de registratie, opslag en afgifte van gevonden en verloren voorwerpen;• 
het aanjagen van de formule “(politie)keurmerk veilig wonen”; • 
de regie van de nazorg voor veelplegers;
meldpunten (vb overlast) en servicenummers;• 
hulpverlening: het beperken van het uitrusten van politievoertuigen met een • 
defibrilator, het vervoer van psychiatrische patiënten, langdurige opvang 
van daklozen en psychiatrische patiënten, alsook het invoeren van duide-
lijke criteria voor politionele hulpverlening (acuut, ter gelegenheid van 
primaire politietaken, gekoppeld aan de handhavingstaak van de politie);
het administratief opleggen van huisverbod bij huishoudelijk geweld;• 
taken die tot de zelfredzaamheid van de burger behoren;• 
verbeteren van afspraken over alarmopvolging;• 
bepaald administratieve lasten verkeerstaak.• 

Hierbij wordt een stuk afstand genomen van de filosofie “Politie in verande-
ring”. Het is echter evident dat oneigenlijke taken sowieso moeten en zullen 
worden afgestoten. Uiteraard wordt dit debat ook beïnvloed door het nastreven 
van het inrichten van veiligheidsregio’s, die territoriaal zouden samenvallen 
met de politieregio’s en die gericht zijn op een samenwerking van gemeenten, 
brandweer geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, en politie. 
Ook de wetsvoorstellen tot invoering van een bestuurlijke boete door gemeen-
ten voor overlast in de openbare ruimte en voor illegaal parkeren en stilstaan, 
zullen een wezenlijke bijdrage in dit debat leveren.

Ook hecht de overheid hierbij veel belang aan de bejegening en de klanttevre-
denheid van de burger. Prestatieafspraken met betrekking tot de tevredenheid 
van de burger over optreden van de politie bij het laatste contact en het oordeel 
over de beschikbaarheid spelen hierbij een stimulerende rol. In combinatie 
met de discussie betreffende de kerntaken wenst de Nederlandse overheid 
te bekijken hoe en op welke wijze de verwachtingen van de burger het best 
kunnen gemanaged worden en hoe de relatie tussen burger en politie ook 
daadwerkelijk kan verbeterd worden. Zo is in opdracht van de Minister van 
Binnenlandse Zaken recent onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en 
de wenselijkheid om te komen tot één contactcenter voor de overheid (naar 
het voorbeeld van de stad New York) waaruit blijkt dat een overheidsbreed 
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contactcenter een bijdrage kan leveren aan het realiseren van een toegankelijke, 
informatieve en dienstverlenende overheid. Begin 2007 zou een er een con-
tactcenter, dat burgers aanwijst bij welke overheidsinstantie zij terecht kunnen 
met een bepaalde vraag, operationeel zijn. Toch waarschuwt ook de Stichting 
Maatschappij, Veiligheid en Politie voor het feit dat de neiging bij gemeenten 
om zich terug te trekken op kerntaken afbreuk kan doen aan het integrale 
veiligheidsbeleid, waarin de gemeente een spilfunctie moet vervullen en waar-
aan vele gemeentelijke diensten en afdelingen een bijdrage moet vervullen. 
Ook het Rekenhof vindt dat de politie bij het afstoten van oneigenlijke taken 
duidelijkheid moet betrachten en van tevoren goede afspraken moet maken 
met de veiligheidspartners.

Het laatste woord is in deze discussie dus duidelijk nog niet gevallen, maar 
naar alle verwachtingen zal de Regering binnenkort een definitief standpunt 
zoals hiervoor aangegeven nemen.

In België bereidt Binnenlandse zaken een omzendbrief betreffende de admi-
nistratieve taken van de politie voor, ter voorbereiding op het debat rond het 
afstoten van oneigenlijke taken. Dit is op zich verdienstelijk, maar onderbouwt 
onvoldoende de discussie betreffende de kerntaken, maar mag er ook niet te 
eng mee verknocht worden. Het is ook noodzakelijk om bij het stellen van 
prioriteiten en het al dan niet lijdzaam overdragen van politietaken aan andere 
(meestal private) instanties en aan militairen (buitenlandse veiligheid), het al 
dan niet oogluikend stimuleren van burgerinitiatieven, een goed onderbouwde 
en duidelijke visie te hanteren op het gebied van kerntaken van de politie. 

Uiteraard spelen ook overheidsinitiatieven een grote rol. Bij wijze van voor-
beeld kan het wetsvoorstel tot herziening van het wetboek van strafvordering 
gegeven worden (de grote Belgische Franchimont, zoals nu goedgekeurd in de 
Senaat), waarbij de verantwoordelijkheden politie/justitie deels verduidelijkt 
zullen worden, maar anderzijds ook verder verstrengeld worden met bijkomen-
de administratieve verplichtingen als onderdeel van de strafrechtshandhaving. 
Dus ook de wetgever is gewild of niet, aanleiding voor het toevoegen van wat 
de politie als oneigenlijke taken definieert.

Maar toch toont het debat rond het gewapende bestuur en de administratieve 
sancties aan dat er geleidelijk een afglijden is van de politiefunctie naar andere 
(administratieve) instanties. Na de politiehervorming en geconfronteerd met 
de nieuwe realiteit beginnen zowel de Belgische federale politie als de lokale 
politie te denken aan het meer en betere focussen van hun activiteiten op 
kerntaken. Dit speelt ook tussen de twee politieniveaus in die mate dat de 
regelgeving plaats laat voor flexibiliteit en interpretatie wat de specifieke en 
overlappende bevoegdheden van beide politieniveaus betreft. Maar ook extern 
gericht, dus in relatie met de omgeving, wordt het kerntakendebat gevoerd. 
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Dit is ondermeer het geval in de Commissie Deruyver (begeleidingscommissie 
lokale politie) waar men zich nu buigt over het invullen van de basisfuncties 
van de lokale politie. Ook heeft deze commissie de (oneigenlijke) adminis-
tratieve taken van de lokale politie onderzocht. Op dit ogenblik is ook de 
Federale politieraad gevat om het ontwerp van nieuwe omzendbrief betref-
fende administratieve taken van de lokale politie te evalueren. Ondermeer 
de eerste bespreking betreffende het invullen van de wijkwerking leerde dat, 
ongeacht het gemeenschappelijk denken hierover, er ook taken zijn die de ene 
politiedienst ter harte neemt en de andere als oneigenlijk beschouwt. Sommige 
politiediensten zijn trouwens gestart met het opstellen van lijsten van taken die 
zij willen afstoten.

Theoretisch dienen zich meerdere opties aan om in de toekomst het kerntaken-
debat op een coherente wijze te voeren. Enerzijds zou men dit debat kunnen 
vermijden en/of negeren en gewoon de organisatieontwikkeling die nu zowat 
overal loopt verder te door te zetten. Anderzijds gaan stemmen op om het 
kerntakendebat ook in België structureel aan te zwengelen en fors te zoeken en 
te streven naar een restrictieve invulling van de kerntaken van de politie, wat 
op zich een uitkomst zou (kunnen) bieden voor capaciteitsproblemen die hier 
en daar optreden.

Toch mag men vooral niet vergeten dat het contact met de burger primordiaal 
is om het vertrouwen al dan niet te behouden of te versterken/ondermijnen. 
Ook kan de politie bij het eventueel te sterk inperken van kerntaken gecon-
fronteerd worden met algemene verantwoordelijkheden en rechtsprincipes, 
zoals schuldig verzuim bij het niet verlenen van hulp. Een derde oplossing is 
mede daarom een pragmatische middenweg. Hierbij dient geleidelijk maar 
continu in visiedocumenten en bij het hanteren van andere beleidsinstrumenten 
gestreefd naar het prioritair houden en invullen van de kerntaken. 

Uiteraard moet dan binnen en tussen alle politiekorpsen consensus aanwezig 
zijn over de inhoud die men aan de kerntaken wil geven. Ook moet men 
vermijden om te veranderen om te veranderen, maar alleen streven naar het 
verbeteren van de politiewerking. Het invullen van de veiligheidsplannen 
biedt trouwens zowel op federaal als op lokaal niveau de mogelijkheid om het 
beleid, de prioriteiten en de aandachtspunten naar inhoud en evaluatie spe-
cifiek, ook aangepast aan de lokale situatie aan te passen. Natuurlijk moet er 
over gewaakt worden dat er geen te grote discrepanties ontstaan betreffende de 
service die aan de bevolking en aan de overheden in verschillende lokaliteiten 
wordt aangeboden. 

Bovendien ben ik van oordeel dat de politiediensten veel sterker moeten 
streven naar het monopoliseren van de kerntaken, en deze niet zo gemakkelijk 
overdragen of laten overnemen door andere (private) organisaties en door een 
te vergaand responsabiliseren van de burger (zie debat rond burgerwachten). 
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Parallel met het voorzichtig voeren van een kerntakendebat moet de politie 
dus veel meer inspanningen doen om het uitvoeren van de kerntaken door de 
politie verder te monopoliseren, d.w.z. uit te sluiten voor andere organisaties 

Dit monopoliseren kan ondermeer bewerkstelligd worden door:
het duidelijk maken wat de politiefunctie inhoudt en wat niet;• 
het niet te rigide voeren van het kerntakendebat;• 
het niet te eng omgaan met politieverantwoordelijkheden en taken;• 
het binden van het eventueel verder uitvoeren van oneigenlijke taken (vb • 
hulpverlening) aan criteria naar Nederlands model;
het bijdragen tot het “cultiveren” van de verwachtingen ten aanzien van de • 
politie, mede door overleg en een goed communicatiebeleid;
het stellen van de juiste prioriteiten en deze ook handhaven bij de uitvoe-• 
ring ervan;
het zorgvuldig “bewaken” van nieuwe initiatieven (zoals de wet • 
Franchimont);
het leveren van kwaliteitsvolle politieproducten en -prestaties, die mede • 
voldoen aan de verwachtingen van de burger;
het garanderen van bereidheid en capaciteit bij en door andere organisaties • 
bij het overdragen van taken en verantwoordelijkheden en het onderhouden 
en stimuleren van wederzijdse loyaliteit;
het volwassen samenwerken met partners op het gebied van integrale • 
veiligheid;
het nastreven van continuïteit in het strategisch denken en het tactisch en • 
operationeel handelen;
het veel omzichtiger omspringen met het laten betalen van politieprestaties.• 

De missie van de politie is er één van het bevorderen van stabiliteit van de 
samenleving door handhaving van het recht en door de burgers te beschermen 
tegen onveiligheid. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen exclu-
sieve, functionele en oneigenlijke taken. Vooral de exclusieve taken van politie 
dienen geoptimaliseerd te worden, en het is aan de overheid om politiediensten 
te structureren en uit te rusten in een klimaat van gelijkheid en onpartijdig-
heid. Vooral het uitoefenen van dwang en geweld moet in een democratische 
rechtstaat het monopolie blijven van de politie, politie die trouwens handelt 
in uitvoering van strikte wetten en regels. Dit is belangrijk mede om reden de 
bijvoorbeeld private veiligheidsorganisatie steeds meer terrein hebben gewon-
nen op dit gebied. 

Vooral het niet-betaald verzekeren van voormelde politieaanwezigheid op 
de openbare weg dat in essentie een exclusieve politieverantwoordelijkheid 
moeten blijven (of worden), is hierbij essentieel. Uiteraard moet de politie 
over de nodige capaciteit kunnen beschikken, maar er mag verwacht worden 
dat na integratie van de politiediensten in uitvoering van de politiehervorming 
en mede op basis van de vele maatregelen door de regering genomen om meer 
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blauw op straat te bevorderen, dit zeker het geval is. Voorwaarde is natuurlijke 
dat de politie zich concentreert op haar “core business” en dit ook in de 
toekomst blijft doen. 

Hierbij zal ook een goed evenwicht moeten bewaard worden, waarbij de 
“crime fighting “ strategie en het verharden van het politieoptreden (en ook van 
de maatschappij) -vooral na 11 september- niet teveel overheersen en daardoor 
de bestuurlijke aspecten van het politiewerk kunnen verdringen.

Uiteraard is de politie deel aan de integrale veiligheidszorg zijnde het samen-
werkingsverband van partners in de veiligheidsketen die een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid dragen. Ook vind ik dat de politie meer inspanningen 
moet leveren betreffende het verzekeren van de politiefunctie in het raam van 
het buitenlandse beleid en optreden. Ook moeten we de taken van de militairen 
niet proberen over te nemen, maar er zijn essentiële taken die het best door de 
politie worden uitgeoefend, en ook dit is monopoliseren van de politiefunctie 
en van haar kerntaken.

Ethiek
Politie werkt vaak in de marge van de maatschappij en oefent nog steeds con-
stant discretionaire macht uit. Gedogen en tolerantie blijven dus een gegeven 
en dit zowel in de gerechtelijke taakuitvoering als in de ordehandhaving, waar-
bij het de politieman/vrouw dikwijls ontbreekt aan duidelijke criteria om te 
beslissen of al dan niet kan/mag gedoogd worden. Bovendien wordt dit soms 
het voorwerp EN het onderwerp van oneerlijke en onethische praktijken, en 
is steeds meer onderhevig aan corruptie. Normvervaging en machtsmisbruik, 
als uitingen van een verkeerde of verkeerd opgevatte politiecultuur, blijven 
problematisch. België staat op de 21e plaats qua integriteit (Nederland op de 
9e plaats) tussen in totaal 90 landen. Dat het overigens ook in Nederland om 
een actueel vraagstuk gaat, blijkt uit een van de praktijkverhalen (‘De groeten’, 
afgedrukt voorafgaand aan dit hoofdstuk op pagina 193).  

Van Reenen maakt het onderscheid bij het plannen tussen boven- en beneden-
waarden. De bovenwaarden (zoals efficiëntie, uniformiteit en beheersbaar-
heid) komen onder andere tot uitdrukking in de “mission statements” en de 
jaarplannen. Ook gedragscodes, planning- en controlecycli en kengetallen 
weerspiegelen de bovenethiek. De benedenwaarden treffen we echter in de 
uitvoeringspraktijk aan: zelfstandigheid en vrijheid, waardering en bescher-
ming van integriteit.  

Heel wat inspanningen worden nu geleverd tot het invoeren en aanvaarden van 
deontologische regels en codes:

internationaal: UN code of conduct LEA, Raad van Europa (resolutie 690- • 
1979 + code of police ethics 2001, Mensenrechten (Human rights act 1998)



205

 Interpol globale anti corruptie standaarden 2002 • 
nationale initiatieven. • 

De waarden die gehanteerd worden zijn: onpartijdigheid, wettelijkheid, 
integriteit, transparantie, efficiency, gelijkheid, verantwoording versus 
verantwoordelijkheid, gerechtigheid. 

Politie kan zich hierbij niet isoleren van andere overheidsdiensten en ook 
ethiek van het overheidshandelen staat algemeen in de belangstelling. Heel wat 
standaarden zijn algemeen en gelden aldus voor alle overheidsdiensten, andere 
zijn specifiek voor de politie. Ook kan er een steeds groeiend spanningsveld 
vastgesteld worden tussen ethische code, tucht en strafrechtshandhaving. 

Ethische standaarden werden in Nederland ingevoerd vanaf de jaren ‘90. Toch 
treden heel wat verschillen op, en deze zijn het bestuderen waard, om reden 
dat in Nederland ethiek een vrijwel onbekend begrip is meer en veel meer 
gestreefd wordt naar het behoud van integriteit (Nationale adviescommissie 
integriteit, Integriteitstatuut 1997, Visie document integriteit RHC 2001, nu 
aan herziening toe). In Nederland ontstond aldus meer en meer de idee bij de 
politie dat er een onoprechte handhaving aan het ontstaan is (niets meer door 
de vingers zien). De oprukkende bedrijfsmatige doelen en bureaucratisch 
mentaliteit verdringen meer en meer de discretionaire bevoegdheid van de 
individuele politieman en wordt dan op zichzelf als problematisch ervaren. 
Ook vond men op een recent SMP congres dat er stilaan een politiek tussen 
symbolisme en moralisme aan het ontstaan is, ongeacht de constante inspan-
ning die men ook in Nederland doet om de individuele te hanteren waarden zo 
goed en zo kwaad mogelijk te hanteren. Van Reenen stelde dat “het klassieke 
model als uitgangspunt de autonome professional hanteert, die gestuurd 
wordt door een intern kompas en beschikt over een groot probleemoplossend 
vermogen”. “Prestatiedruk leidt nu tot een geheel nieuw model, waardoor 
politiemensen uitvoerders worden van opdrachten van bovenaf”. Ook waren 
de sprekers er van overtuigd dat schendingen van integriteit vaak voortkomen 
uit tekortkomingen in de organisatie. Zo te zien zou een versterkte prestatiege-
richtheid de integriteit van de politie dan wel weer ten goede komen. 

Integriteit wordt in de politie meer en meer gezien als een kritiek succesfactor. 
Het uitgangspunt is geworden: politie moet fatsoenlijk werken en dus 
voorwaarden creëren waarbinnen politiemensen rechtmatig kunnen handelen, 
bijdragen tot reductie van corruptie en machtsmisbruikbevorderende situaties 
en werkvoorwaarden en werken aan een preventiestrategie om afglijden van 
politiemensen naar ongewenst optreden te voorkomen. 

Er is dus grote behoefte aan het invoeren van een ethische code, het inrichten 
van een intern en extern aanspreekpunt en het creëren van een professionele 
standaarden groep in iedere organisatie. Een dergelijk systeem dient algemeen 
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opgezet te worden voor de politie, maar ook specifiek aangepast voor bepaalde 
diensten (vb bijzondere eenheden). Wat de leiding betreft omhelst ethiek niet 
alleen ethische code, maar ook: selectie (ook op waarden) voor hogere functies, 
voorbereiding op leidende functies, niet alleen training om te managen maar 
vooral om te LEIDEN, strategisch inzicht en kunde, het voorbeeld geven en 
ondersteunend werken, sturen op ethiek.

Wat het personeel betreft moet dus veel meer zorg besteed worden aan: 
selectie, screening, opleiding en training, mentorship, functierotatie, bijzon-
dere zorg voor gevoelige functies. Procesbewaking kan door het bewaken van: 
financiële transacties, aankopen, beheer inbeslaggenomen goederen, omgaan 
met aangehouden personen, omgaan met intelligence, bijzondere vergunning 
afschaffen of monitoren, toegangscontrole, privacy, zorg voor financiële 
functies, toekijken op sponsoring, misbruiken bij werkuren en vergoedingen.
 
Middelen om ethiek te handhaven zijn: beleid, werken aan cultuur, transpa-
rantie, bewustmaking, interne controle en procedures, omgangsnormen intern/
extern, analyse klachten, opvolgen kwetsbare functies, beveiligen informatie/
bezittingen en politiemiddelen, politiek betreffende giften.
 
En vooral het systeem moet “à la carte” kunnen functioneren, waarmee 
bedoeld wordt dat de nodige flexibiliteit moet behouden blijven om in te 
spelen op particuliere toestanden en noden. In België werd een uitgebreide 
deontologische code ingevoerd, gefocust op politiedeontologie als onderdeel 
van de politiecultuur. Deze deontologische code is een geheel van principes, 
waarden en normen om het gedrag van de politieman/-vrouw te beïnvloeden. 
Zij vertaalt zich door middel van de gedragingen van ieder personeelslid en is, 
althans volgens de auteurs een handvest dat de voornaamste principes in zeer 
algemene bewoordingen weergeeft en ook een technisch document is waarin 
gedragingen, procedures en regels soms tot in het kleinste detail zijn beschre-
ven. Toch kunnen nu al enkele fundamentele bemerkingen aangevoerd worden, 
waarbij moet opgemerkt worden dan het een interessante tekst is, volledig en 
in begrijpelijke taal geschreven. Het voornaamste bezwaar is echter dat het 
concept teveel tuchtgeoriënteerd is en wellicht daardoor te weinig positief 
georiënteerd blijft, hoewel juist deze uitnodigende benadering de spil is en 
blijft van het wat benaderingen in het buitenland. 

Alleszins pleit ik voor voorzichtigheid bij het te frequent en te drastische 
veranderen van visie wat de politiefunctie eigenlijk inhoudt. Dit kan de burger 
en de overheid in verwarring brengen en aanleiding geven tot frustraties en 
gebrekkige samenwerking met partners in de veiligheidsketen.

Veel meer pleit ik voor geleidelijkheid en het op basis van een goede planning 
concentreren op de kerntaken en de prioriteiten van de politie. Bovendien moet 
kwaliteit en inzet er borg voor staan dat, in samenspraak met de overheid, de 
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politie blijft streven naar het monopoliseren van de kerntaken, liefst ingebed in 
een eenvoudige en niet versnipperde politiestructuur. 

Vorming en opleiding
Vooral de inbreng en kwaliteit van de Nederlandse opleidingsinstituten was 
essentieel en de opleiding van de politiemensen in België zal dringend moeten 
opgetrokken worden naar het NL niveau. Dit slaat niet alleen op de basisoplei-
ding, maar ook op de gespecialiseerde opleidingen en zeker op de school voor 
politieleiderschap.

De Nederlandse Politieacademie was een onderdeel van het Landelijk Selectie 
en Opleidingsinstituut (LSOP). In 2004 heeft het LSOP haar naam gewijzigd 
in Politieacademie en dit is zeker mede dank zij het streven en de inzet van 
Ineke Stam. De Politieacademie heeft nu drie taken, te weten:

het opnemen van vragen van de samenleving en de korpsen als basis voor • 
het ontwerpen en actueel houden van politieopleidingen;
het initiëren en stimuleren van kennisontwikkeling;• 
de ontwikkeling van het politievak en het direct toepassen van kennis op de • 
werkplek.

Het politieonderwijs moet niet alleen zorgen voor gekwalificeerde politiemen-
sen, maar ook voor het gepaste leiderschap dat in staat is om de uitdagingen 
van morgen aan te kunnen. Bovendien is er steeds meer behoefte aan 
specialisten die in staat zijn om alle aspecten van de gespecialiseerde en de 
georganiseerde criminaliteit aan te kunnen en dit zowel nationaal als interna-
tionaal. Politiemensen moeten ook meer en meer in staat zijn om met andere 
(veiligheids)diensten en partners samen te werken.

Daar waar Nederland juist opteert voor het centraliseren van het politieon-
derwijs, blijft België opgescheept zitten met een te groot aantal (provinciale ) 
politiescholen.

Tot slot
Het is dus zonder meer duidelijk dat én de Belgische overheid én de Belgische 
politie heel wat inspiratie hebben gezocht en gekregen in Nederland. Toch 
zijn er verschillen en wellicht zijn ook die voor Nederland interessant. Bij 
wijze van voorbeeld kan ik verwijzen naar de Federale politieraad die een “in 
between” is tussen overheid en politie. 

Uit de praktijkverhalen (zoals bijvoorbeeld ‘Het concert’ op pagina 35) blijkt 
ook duidelijk dat het politievak niet alleen een zaak is van leren, maar ook van 
pragmatisch handelen waarbij het verrassingeffect steeds aanwezig is. Naar 
mijn gevoel zijn de Belgen daar goed in en zij hebben, mede door hun zwak-
kere leerpositie, meer moeten improviseren.



208

Voor de toekomst zou de Politieacademie dan ook aandacht moeten hebben 
voor de toekomstverwachtingen rond onveiligheid, technische ontwikkelingen. 
Politieleiderschap (wellicht in de vorm van een gezamenlijk initiatief met 
België) en de samenwerking met andere onderzoeksinstituten en universiteiten 
in Nederland en België. 
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Zwijg of ik schrijf …

De politie moet zich steeds meer houden aan bepaalde prestatiecontracten. 
Je weet hoeveel bonnen je per maand moet schrijven. Sommigen onder ons 
schrijven in het begin van de maand heel veel bonnen uit, om er dan de rest 
van de maand niet meer naar om te hoeven kijken. Dat doe ik zelf niet. Ik 
kijk naar de aard van de overtreding.

Ik weet dat ik moet voldoen aan de gestelde eisen, maar aan de andere kant 
zie ik het nut niet in van het bekeuren van kleine, onbenullige vergrijpen. 
Ik interpreteer het beleid op mijn eigen manier. Als ik een groep fietsende 
jongeren in de stad zie, zonder licht, dan kan ik zo klaar zijn met de aan 
mij gestelde eisen in de prestatieafspraken. Heel gemakkelijk schrijf je zo 
twintig bonnen uit. Maar dat is niet wat ik wil; ik zie de rol van de politie 
toch anders. Ik ben er niet om te bekeuren, maar om mogelijk gevaarlijke 
situaties te voorkomen en te verhelpen. Als een bestuurder door rood licht 
rijdt, zal ik wel bekeuren omdat dat gewoon tot erg linke situaties kan 
leiden.

Nee, ik geef de jeugd een kans en waarschuw ze in eerste instantie alleen. Ik 
bepaal op het moment zelf wanneer ik bonnen schrijf. Dat hangt af van de 
aard van de overtreding, maar ook hoe mensen op mij reageren. Sommige 
collega’s hebben regelmatig problemen, omdat zij zelf een grote mond 
hebben. Zij schrijven bijvoorbeeld veel bonnen uit voor het beledigen van 
een ambtenaar in functie. Maar of zo’n bon terecht is of niet, ligt wel aan de 
manier waarop je mensen benadert. Er kan eerst worden gepraat. Je hoeft 
als politieagent toch niet zo macho te doen? Met de collega´s praat ik daar 
ook wel eens over, maar ieder blijft doorgaans toch bij zijn eigen stijl en 
eigen normen en waarden. 

En dat geldt ook voor mij…
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Geen betere praktijk dan een  
goede theorie
Cees Kwanten

Preambule
Mijn bijdrage is niet direct gerelateerd aan de politiepraktijk van de straat, 
maar heeft primair de praktijk van het politieonderwijs als object en be-
licht dus het voorgeborchte van de frontlinie: het politieonderwijs van de 
Politieacademie.

In het praktijkverhaal ‘Zwijg of ik schrijf’ voorafgaand aan dit hoofdstuk op 
pagina 211, maar ook in andere verhalen (zie pagina 81) wordt gerefereerd 
aan juridische termen als discretionaire ruimte, eigenrichting, onrechtmatig-
heid, bevoegdheden en het hanteren van eigen normen en waarden; deze en 
andere termen lopen als een rode draad door mijn essay zonder ze telkenmale 
expliciet als zodanig te benoemen. Vele verwijzingen in de praktijkverhalen 
naar de rol van het op de Politieacademie genoten onderwijs hebben mij doen 
besluiten mijn bijdrage hierop te concentreren. Het politieonderwijs heeft als 
leveranciers de praktijk en wetenschap. De lijn van praktijk naar onderwijs 
vormt een lineaire verbinding. De transfer, de vertaalslag van wetenschappelij-
ke kennis naar onderwijs vertoont in vergelijking daarmee meer de trekken van 
een stereometrisch parallellepipedum: een hortend en stotend proces van lange 
adem alvorens de juiste invalshoek gevonden te hebben. Even complex als dit 
transfer proces is de voorgeschiedenis die politie en wetenschap zonder en met 
elkaar hebben doorgemaakt; de beschrijving van dit langdurige voorspel vormt 
de inleiding van mijn essay.  

 
Geen betere praktijk dan een goede theorie
Deze paradoxale aanhef vraagt om opheldering en alvorens blauw licht in 
de grijze duisternis te laten schijnen, beschrijf ik in het eerste deel van mijn 
betoog de verhouding tussen politie en wetenschap in algemene zin, om in 
deel twee de relatie tussen wetenschap en politieonderwijs aan een nadere 
recherche te onderwerpen.

Lange tijd is het in blauwe etablissementen blauwe hap geweest om met bor-
relpraatargumenten de bitter(e) bal die wetenschap heette uit de haute cuisine 
te weren. Wetenschap werd buiten het kookboek gehouden en afgeserveerd als 
een onappetijtelijke hutspot omdat die de volgende ingrediënten bevatte:

 Waarom de zaak ingewikkeld maken als het ook makkelijk kan: de 1. 
politie is er voor de rechtshandhaving en omdat dat het specialisme van 
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de politie zelf is bestaat er geen behoefte aan pseudo-specialisten van 
buiten.

 Wat moeten we met die theoretici/academici: we zijn praktijkmensen en 2. 
die lieden lopen ons in de praktijk letterlijk alleen maar voor de voeten 
omdat ze hun plaats in de praktijk niet kennen.

 Waarom iets veranderen dat naar behoren functioneert?3. 
 We hebben geen “wetenschappelijke theorie” nodig voor onze professie 4. 

die op rolletjes loopt op basis van “praktische kennis”, praktijkkennis.
 Het is onmogelijk het politievak te leren van theoretische wetenschap-5. 

pers; dat vak moet je in de praktijk leren van collega’s.
 De politie heeft tijdenlang zijn werk gedaan zonder tussenkomst van een 6. 

speciale wetenschap, dus waarom de zaak vertroebelen met onnodige 
theorieën en dito onnodige academici?

De politie heeft uiteindelijk de wetenschap ontdekt (en andersom trouwens 
ook), maar daar is een lange periode van stelselmatige observatie voor nodig 
geweest. Tot twee decennia terug gold de politie als een gesloten instituut, dat 
vaak defensief reageerde op het commentaar van de buitenwereld. Elk com-
mentaar werd als hinderlijk ervaren, omdat het alleen datgene zou belichten 
wat in politieland fout ging. Het laatste decennium geeft een wending te zien. 
Dat heeft deels te maken met veranderingen in de politiecultuur. Deze wending 
komt onder meer tot uitdrukking in de versoepelde relatie met de media 
(persconferenties, uitnodigen tv-ploegen). Ook de relatie met de wetenschap 
is versoepeld. Tot aan het begin van de jaren tachtig werd deze relatie geken-
merkt door een grote mate van afstandelijkheid en geslotenheid. Vanuit de 
politie bezien was er sprake van een sterk ontwikkeld wij/zij denken, waarin 
de buitenwereld als bedreigend en overdreven kritisch werd ervaren. Tot in de 
jaren zestig was het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de politie 
in Nederland schaars, en bovendien hoofdzakelijk juridisch van aard. Het ging 
vooral over de bepaling en uitoefening van politiebevoegdheden enerzijds 
en de verdeling van de zeggenschap over het politie-apparaat anderzijds. In 
de traditionele wetenschap hadden staatkundige kwesties de overhand op 
organisatorische en operationele vraagstukken. Dat had te maken met de toen 
heersende benadering van de politiefunctie gebaseerd op het negentiende 
eeuwse klassieke rechtsstaatdenken; de wetmatigheid die daarin centraal 
stond leidde tot een instrumentele opvatting waarin de politiefunctie werd 
gezien als strikte wetshandhaving en handelen als hulpdienst van en volgens 
de richtlijnen van het bevoegde gezag. In het begin van de jaren zeventig 
veranderde deze situatie. Het juridisch onderzoek verloor zijn monopolie en 
werd gecomplementeerd met sociaal-wetenschappelijk onderzoek van allerlei 
origine: sociologisch, bestuurskundig, psychologisch en wat dies meer zij.

We praten over een relatie van politie en wetenschap die erg complex is, een 
relatie van afstoten en aantrekken, aan de ene kant van tijd tot tijd ogenschijn-
lijke symbiose, aan de andere kant achterdocht en excommunicatie. Ik zal in 
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het kort een paar onveranderlijke constanten geven die in deze relatie steeds 
een rol hebben gespeeld en zullen blijven spelen. Wetenschap is gericht op ver-
andering: wetenschap is verandering en behoort met haar ideeën en theorieën 
vooruit te lopen op de samenleving. Op die manier kan de wetenschap een 
zinvolle bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de maatschappij. De 
taak van de politie is gericht op het handhaven van de status quo. Politie staat 
niet gelijk aan verandering, ondanks beroemde rapporten en voortdurende 
reorganisaties. De ultieme taak van de politie is een conservatieve: het recht 
en de orde in een samenleving bewaken en handhaven. Daarbij horen geen 
grootscheepse veranderingen en wijzigingen. Vanzelfsprekend veranderen de 
ideeën over hoe de politie deze taak uitvoert en welke organisatie daaraan het 
beste voldoet. De taak als zodanig blijft onveranderlijk.

In de wereld van de wetenschap draait alles om kennis. Wetenschap is gericht 
op de beschrijving van feiten, op de systematische samenhang tussen deze 
feiten en op de verklaring van de feiten. Kennis is de kern van het wetenschap-
pelijk proces. In het politiewerk speelt kennis een andere rol. 

De politie opereert niet alleen in een maatschappelijk krachtenveld maar ook 
in een politiek machtenveld (zo u wilt een politiek mijnenveld) waarin andere 
competenties, normen en belangen veel belangrijker zijn. Ik beweer niet dat 
politie en politiek dezelfde zijn, alhoewel ze van tijd tot tijd zeer dicht bij 
elkaar komen. Ik geef u een voorbeeld uit de recente geschiedenis. In het kader 
van de handhaving van de openbare orde en de strijd tegen de criminaliteit 
in met name de grote steden heeft de politie aan de politiek gevraagd om 
effectievere maatregelen, met andere woorden: meer bevoegdheden, wat op 
zich geen bijzonder verschijnsel is want dat vraagt de politie altijd.  

Maar het ging in dit geval om de bevoegdheid iemand preventief te fouilleren; 
niet bij iemand, verdachte geheten, maar bij eenieder, willekeurig, zonder 
aanziens des persoons, zonder dat er sprake was van verdenking tegen de 
betreffende. Een diepingrijpende bevoegdheid die het stelsel van ons strafrecht 
op zijn kop zou zetten. Die bevoegdheid is er door de politiek toch gekomen, 
de politie in voldaanheid, de wetenschap in bezorgdheid achterlatend.

De verschillen tussen politie en wetenschap hebben tot gevolg dat politie-
functionarissen en wetenschappers elkaar niet altijd verstaan en dat is een 
eufemisme. Wetenschappelijke kennis over bepaalde vormen van criminaliteit 
of over ontwikkelingen binnen het politiebestel garandeert geenszins dat een 
wetenschapper pasklare adviezen kan verschaffen in concrete opsporings-
situaties of openbare orde kwesties. Hier komt nog iets bij. Onderzoekers en 
opsporingsambtenaren spreken niet altijd dezelfde taal, hetgeen kan leiden 
tot Babylonische spraakverwarringen. Zij spreken talen die fundamenteel van 
elkaar verschillen en dat geldt evenzeer voor de verwachtingen die zij van 
elkaar koesteren. De verwachting van de politie over resultaten van weten-
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schappelijk onderzoek zijn veelal te hooggespannen, zeker als de resultaten en 
aanbevelingen op de vragen van vandaag eigenlijk al gisteren geleverd hadden 
moeten worden.

Ik heb de verhouding politie-wetenschap gekarakteriseerd als aantrekking en 
afstoting. De afstoting hangt samen met wetenschappelijke publicaties die kri-
tiek bevatten op de politie. Als de resultaten van onderzoek “te kritisch” waren, 
werd die kritiek in de regel als onterecht afgedaan. Veelal leidde kritiek tot een 
defensieve, ontkennende reactie en was de casus in kwestie geen onderwerp 
van gesprek meer, tot het volgende incident zich aandiende. In deze wantrou-
wige sfeer werd een kritische studie over de politie opgevat als een aanval op 
de politie, die met een harde verdediging gecounterd moest worden. 

Met een beroep op Neerlands voetbalfilosoof dat “elk foordeel ook zun 
nadeel heb” zette het blauwe elftal de buitenspelval open: wetenschappers 
begrepen niets van het Mysterie dat politie heet, ze hadden geen inzicht in 
hoe de buitengewoon complexe politieorganisatie werkt. Wetenschappers 
ontbeerden het inzicht hoe de politie als systeem intern en in relatie met haar 
omgeving werkt; gebrek aan inzicht in de merkwaardige combinatie van 
enerzijds een bureaucratische organisatie en anderzijds een frontlijnorganisatie 
waarin medewerkers in steeds wisselende situaties, meestal on the spot direct 
beslissingen moeten nemen. Als deze grote discrepantie tussen de formele en 
informele organisatie en de mechanismen die in dat spanningsveld spelen niet 
worden onderkend dan moet iedere onderzoek wel stuklopen. Ergo conclusio: 
Uit onderzoek zullen dus nooit bruikbare aanbevelingen kunnen komen die de 
politie verder helpen, omdat buitenstaanders nooit het Mysterie dat politie heet 
kunnen doorgronden.

Met de bewering dat wetenschap niets bruikbaars opleverde voor de politie, 
zijn we aanbeland in de wereld van oorzaak en gevolg. Als de resultaten 
als onbruikbaar worden gediskwalificeerd is daarmee ook tegelijk het alibi 
verschaft om ze niet te hoeven implementeren en dan is de diabolische cirkel 
rond.

De hierboven geschetste situatie is het afgelopen decennium ten goede 
gekeerd. De politie maakt inmiddels op allerlei fronten strategisch gebruik 
van wetenschappelijk onderzoek en heeft in de loop der jaren geleerd wanneer 
het strategisch verstandig is om wetenschappelijk onderzoek te laten doen. 
Het besef is doorgedrongen dat politie en wetenschap elkaar nodig hebben en 
wederzijdse belangen hebben. De politieke en sociale druk op de politie is de 
laatste jaren steeds groter geworden. Het politiewerk is ingrijpend veranderd, 
het werkterrein is uitgebreid, veiligheid is top-issue geworden, internationale 
componenten rukken op, de effectiviteit staat onder hoogspanning, dreigende 
legitimiteitscrises liggen op de loer als aan dit immense takenpakket niet vol-
daan wordt. Dit alles leidt ertoe, dat de politie meer dan ooit tevoren interesse 
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toont voor wetenschap en onderzoek. Korpsen hoeven met hun verzoeken niet 
langer “naar buiten”, naar universiteiten of departementale centra, maar kun-
nen sinds de oprichting van een academische onderzoeksgroep en lectoraten 
daartoe ook aankloppen bij de Politieacademie. 

Op de deur van de rechtswetenschap wordt zelden geklopt. Dat heeft niet te 
maken met het feit, dat rechtswetenschap geen wetenschap zou zijn. De tijd 
dat niet-juristen twijfelden aan het wetenschappelijke gehalte van deze disci-
pline en rechtsbeoefening afdeden als een hoop geleerdheid die op het predi-
kaat wetenschappelijk geen aanspraak mocht maken, ligt ver achter ons. Maar 
in de volksmond blijft dit misverstand hardnekkig voortleven. Het overkomt 
een juridisch onderzoeker regelmatig, dat mensen hun wenkbrauwen fronsen, 
wanneer hij vertelt over zijn ‘ onderzoek ‘. “Doet u dan onderzoek?” is dan 
een veelgehoorde vraag. Al snel blijkt dat er verwarring is ontstaan, doordat 
de vraagsteller onderzoek associeert met laboratoria en grote ontdekkingen. 
Juristen had hij nog nooit in laboratoria gezien en van grote ontdekkingen op 
het gebied van het recht had hij evenmin ooit vernomen. Er is een aantal dui-
delijke verschillen waar te nemen bij de beoefening van de rechtswetenschap 
en die van andere wetenschappen. Kennisvorming en met name de vorming 
van wetenschappelijke kennis is sterk verbonden met het paradigma van de 
moderne natuurwetenschappen. Exemplarisch is hierbij lange tijd het denken 
van Karl Popper geweest wiens denken over wetenschap aangeduid wordt met 
de term kritisch rationalisme. Dit model van de natuurwetenschappen is met 
tal van nuances onze notie van wetenschap gaan overheersen. Uitkomsten van 
juridisch onderzoek hebben veelal een speculatief karakter waarbij niet klip 
en klaar kan worden uitgemaakt of hetgeen gesteld is ook onomstotelijk juist 
is. In de rechtswetenschap kennen we vele geleerden die elkaar te vuur en te 
zwaard bestrijden omtrent bepaalde juridische kwesties, zonder dat we mogen 
verwachten dat ooit onomstotelijk kan worden vastgesteld wie van hen het bij 
het rechte eind bleek te hebben. Maar dit verschijnsel is niet exclusief voor de 
rechtswetenschap.

Er zijn weliswaar verschillende visies mogelijk op de rechtswetenschap, maar 
het is zonneklaar een zelfstandige wetenschappelijke discipline, met eigen 
onderzoeksvragen en eigen onderzoeksmethoden. Als de redenen voor de 
weinige kloppen op de deur van de rechtswetenschap niet in de twijfels aan 
de wetenschappelijkheid liggen, moeten er blijkbaar andere oorzaken aan te 
wijzen zijn.

Indien we de term legitimiteit opvatten in de betekenis van populariteit 
en draagvlak, dan kunnen we constateren dat er tussen politie en recht een legi-
timiteitsprobleem bestaat. Dat tussen 1995 en 2005 het Wetboek van Strafrecht 
77 keer is veranderd en het Wetboek van Strafvordering 85 keer, dat de Hoge 
Raad jaarlijks 3000 arresten over het strafrecht wijst, waarvan er circa 100 van 
belang zijn voor de politie, komt de relatie niet ten goede.
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Politiemensen willen als praktijkmensen altijd graag vooraf of op zijn laatst ter 
plekke weten waar ze juridisch aan toe zijn; juristen zijn altijd beter geweest in 
het toetsen achteraf aan de hand van een gezaghebbende bron: zelfs richtlijnen 
en beleidsregels die juristen maken met het oog op toekomstig handelen zijn 
dikwijls bruikbaarder om gedrag achteraf aan te kunnen toetsen dan dat zij de 
individuele politiemens helpen bij het nemen van beslissingen.

Samenhangend hiermee: juristen hebben hun teksten als uitgangspunt, hun 
kennis is gebaseerd op het lezen en interpreteren van het geschrevene. 
Onderzoek van een aantal jaren geleden naar politiebevoegdheden bracht een 
fenomeen aan het licht dat ik omschreven heb als: non-tekstualiteit. De poli-
tiecultuur is geen leescultuur, maar een visuele- en vraagcultuur. Uitgangspunt 
is de fysieke werkelijkheid van de praktijk en levert die problemen op dan 
worden collega’s geraadpleegd, alleen in het uiterste geval dat die vorm 
van communicatie niet mogelijk is wordt een tekst geraadpleegd. Het duale 
onderwijs heeft dit euvel intussen ten positieve verholpen.

Het beeld dat politiemensen van het recht hebben kan het beste worden 
aangeduid met het predikaat “normatief”: het is een te strak zittend keurslijf 
dat alleen bevoegdhedenbeperkend en niet bevoegdhedenuitbreidend werkt, 
restrictief in plaats van extensief. Dwingelandij in plaats van discretionaire 
vrijheid.

Veel politiemensen zijn behept met de gedachte dat het recht hen vooral in de 
weg zit, dat effectief optreden wordt gefrustreerd door de eis van rechtmatig 
optreden. In onze democratische rechtsstaat is de politie de vertegenwoordiger 
van de overheid wat betreft de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde. 
Elke handeling en bevoegdheidstoepassing van politieambtenaren dient te 
voldoen aan het recht in ruime zin. Deze binding van de politie aan het recht 
kan tot een spanningsvolle relatie leiden. Marginalisering van en desinteresse 
voor het recht kan mijns inziens alleen met kwalitatief goed en intensief 
onderwijs voorkomen worden. 

In dit onderwijs kan de eenzijdige opvatting over het uitsluitend normatieve 
karakter van het recht alsmede allerlei misvattingen over de rechtsstaat 
geplaatst worden tegen de achtergrond van een breder referentiekader. Het 
duale onderwijs biedt daartoe overigens betere aanknopingspunten en moge-
lijkheden dan het traditionele onderwijs van vóór PO 2002. Belangrijk element 
van mijn onderwijs is de notie dat het recht naast normatief, ook creatief en 
innovatief is en behoort te zijn. Een aantal van mijn (oud-)studenten zijn 
tegenwoordig werkzaam bij de PIO-afdelingen en RID’s van diverse korpsen 
en naar aanleiding van hun vele vragen heb ik mede ten hunnen behoeve de 
onderstaande casus-oplossing voor deze afscheidsbundel ontworpen. PIO 
wordt op 2 manieren benaderd: vanuit de normatieve hoek die tal van juridi-
sche beren op de weg ziet en vanuit de innovatieve invalshoek die de PIO-visie 
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als vertrekpunt neemt om nieuwe juridische constructies te bedenken die de 
politiehorizon kunnen verbreden.

Casus 1: nodale politie: normatief een no go area
Deze casus is ontleend aan de nota Politie in Ontwikkeling (2005) en heeft 
betrekking op de daarin gelanceerde term nodale oriëntatie. Nodale oriëntatie 
is een term in statu nascendi waarbij voor de wetenschap een rol is weggelegd 
die ik aanduid met verkleinen/indammen. De politiewetenschap in zijn rol als 
normatieve broeders-hoeder voor de politiepraktijk. En om te voorkomen dat 
een nieuwbakken term dermate diffuus gaat worden, dat inhoudsloosheid het 
gevolg is en niet meer aan studenten uit te leggen valt wat ooit de bedoeling 
geweest is, de politiewetenschap tevens in zijn pro-actieve rol van vroegtijdig 
ingrijpen, ter preventie van legitimiteitsproblemen. 
 
Nodale oriëntatie in de visie van Politie in Ontwikkeling, geïnspireerd door de 
geschriften van de socioloog Manuel Castells en met name zijn The rise of the 
network society (1996), komt kort samengevat op het volgende neer. 
 
In de organisatie van de basispolitiezorg heeft in Nederland altijd een sterke 
nadruk gelegen op gebiedsgebonden werken en het daaraan gekoppelde 
principe van kennen en gekend worden. Daar is onder invloed van een aantal 
ontwikkelingen een nieuwe dimensie bijgekomen. Kenmerkend voor de 
informatiesamenleving is dat de dominante processen in onze hedendaagse 
samenleving steeds meer bepaald worden door stromen van mensen, goederen, 
geld en vooral informatie. Dit geldt ook voor als onwenselijk bestempelde 
verschijnselen in termen van criminaliteit en terreur.  
 
Hierdoor ontstaat een stromenland waarin bepaalde fysieke locaties nog steeds 
een belangrijke ontmoetingsplaats zijn waar mensen wonen en werken. Maar 
deze leefruimte wordt in toenemende mate beïnvloed door het stromenland. 
De wisselwerking tussen leefruimte en stromenland beïnvloedt steeds meer 
de soort van onveiligheid die wordt ervaren, maar biedt tegelijkertijd ook 
aanknopingspunten voor de bestrijding ervan. De Nederlandse politie is tradi-
tioneel sterk georiënteerd op plaatsen en veel minder op stromen. Criminogene 
factoren onderstrepen echter het belang van een grotere aandacht voor stromen 
en voor plaatsen waar stromen bij elkaar komen, de zogenaamde knooppunten. 

Daar waar plaatsgebondenheid alleen ontoereikend is dient de organisatie van 
veiligheid zich meer te richten op de stromen. Door niet alleen aanwezig te 
zijn op plaatsen, maar ook op stromen kan het verlies aan handelingsvermogen 
bij de overheid door de opkomst van de informatiesamenleving, worden 
gecompenseerd. Waar dit verlies aan handelingsvermogen voor een deel voort-
komt uit technologische ontwikkeling, geldt ook voor het antwoord hierop dat 
technologie een belangrijke rol speelt. Dit geldt voor de controle op fysieke 
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stromen (infrastructuur en knooppunten) en zeker ook wanneer gekeken wordt 
naar (virtuele) stromen van informatie. Daar waar de veiligheid van plaatsen 
alleen kan worden geborgd door controle in stromenland, lijkt aandacht van de 
politie voor de stromen gerechtvaardigd. De nodale oriëntatie leidt tot toezicht 
houden op de infrastructuur, op stromen van mensen, goederen, geld en 
informatie die zich over de infrastructuur verplaatsen. Daartoe controleert de 
politie op de knooppunten van de netwerken van uiteenlopende geografische 
schaal en van verschillende aard. De controlefunctie is gericht op het opheffen 
van anonimiteit en onzichtbaarheid en het identificeren van het “kwaad” in de 
vorm van potentiële en actuele bedreigingen van de veiligheid. 

De controlefunctie is meer gericht op personen of groepen dan op delicten. Bij 
de infrastructuur is de inzet gericht op het ont-anonimiseren, op onderschep-
pen van “kwaad” en op Tegenhouden van criminaliteit.

Met andere woorden: Het is duidelijk dat de veranderende aard van de 
samenleving consequenties heeft voor de strategie van de politie. Een politie 
die tracht in te spelen op veranderende maatschappelijke en economische 
processen, dient daarom expliciet rekening te houden met de rol die netwerken, 
infrastructuren en stromen spelen in onze hedendaagse samenleving. Dat is 
volgens mij het uitgangspunt van de visienota ”Politie in ontwikkeling” (PIO). 
Maar de tekst van PIO laat wel erg veel ruimte aan de regio-eilandjes om 
dit naar eigen believen in te vullen, zodat elke regio zijn eigen nodale wiel 
gaat uitvinden. Visienota’s en andere concepten buitelen over elkaar heen en 
volgen elkaar zo snel op, dat ze vaak maar half worden ingevoerd en tot grote 
verschillen leiden in interpretatie en uitvoering. 
 
Dat klemt temeer, als het instrumentele aspect overgeaccentueerd wordt 
boven het normatieve, zoals in PIO het geval is. Dat zet de virtuele fuik open 
voor technologische knutselaars en freubelaars die niet gehinderd door enige 
normatieve slotgracht hun Willie Wortel vindingen de nodale space inschieten 
omdat ze iedere oriëntatie ontberen. Hier ligt een duidelijke taak voor weten-
schap en onderzoek om deze risico’s in te dammen en desnoods de slotgracht 
te dempen. Visienota’s zonder landelijke cohesie gaan een eigen regionale 
dynamiek krijgen en leiden tot eilandinnovaties met als centrale vraag: wie 
controleert al die eilandcontroleurs? Zonder controle en normatief kader wordt 
het ultieme knooppunt van de nodale politie een Van Traa 2, namelijk de 
parlementaire enquêtecommissie “Toys for Boys”.

Voor een jurist is het een onthutsende ervaring om in een nota te moeten 
ervaren dat de politie zichzelf bevoegdheden toebedeelt, zich beroepend op 
maatschappelijke legitimering. Bevoegdheden in stromenland, aldus PIO, 
mogen uitgebreider zijn dan in de leefomgeving. De bevoegdheden op de 
infrastructuur zijn dan het wisselgeld in het sociaal contract [sic]. Met andere 
woorden: op een laag schaalniveau (intrastedelijk, in de wijkcontext) zal de 
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inzet van bevoegdheden van de kant van de politie beperkt zijn; naarmate het 
schaalniveau hoger is en de anonimiteit toeneemt, kan de politie zwaardere 
bevoegdheden en middelen inzetten. Rechtvaardigingsgrond voor deze 
redenering vindt PIO in de maatschappelijke legitimering van de politie 
gebaseerd op het eerder genoemde eenzijdige sociale contract, dat overigens 
nooit het Staatsblad zal halen omdat het een volstrekt hypothetische construc-
tie betreft; “sociale” contracten waarbij burgers rechten inleveren in ruil voor 
het verkrijgen van meer veiligheid zijn bovendien van rechtswege nietig. Dit 
beroep op contractuele legitimatie is niet alleen illegitiem omdat de burgers 
eenvoudigweg niets gevraagd is, het is keihard in strijd met het legaliteitsbe-
ginsel: bevoegdheden dienen als zodanig volgens vaste procedures verleend te 
worden en aldus een wettelijke basis te hebben. Een Overheids-Grootgrutter 
die in zijn supermarkt op de kleintjes (de burgers) let en waar de politie met 
de creditcard van het sociaal contract een paar kilo bevoegdheden kan kopen, 
staat bij ons niet in de Gouden Gids. Nog een paar visienota’s verder en ons 
wetgevingsproces is louter folklore geworden. Gepretendeerde maatschap-
pelijke legitimering afgedwongen middels oorlogszuchtige retoriek als 
frontlinies, het Kwaad en Network Centric Warfare passen bij defensie, maar 
misstaan de politie.

In de nodale oriëntatie vindt een verschuiving plaats van delictgericht opspo-
ren naar een proactieve opsporing waarbinnen op grond van de verzameling en 
interpretatie van informatie op zoek wordt gegaan naar specifieke verbanden 
die als risicovol kunnen worden aangemerkt. Technologische ontwikkelingen 
spelen in dit proces een cruciale rol. De inzet van technologie is nodig voor het 
opbouwen van een strategische informatiepositie en heeft voornamelijk betrek-
king op identificatie, authenticatie en het kunnen koppelen van databestanden.

Bij het opbouwen van dit digitale politiepanopticum past een kanttekening die 
samenhangt met het te overheersende instrumentalisme van PIO. Technologie 
is bij uitstek een politiek instrument, niet neutraal, maar waardegeladen; het 
geweldsmonopolie (de zwaardmacht) van de politie is aan regels gebonden, 
aan een systeem van checks and balances. Datzelfde dient ook te gelden voor 
deze informatiemacht, dit informatiemonopolie. Ook technologie die met de 
beste bedoelingen wordt ingezet, krijgt een eigen dynamiek en daarmee tevens 
eigen onbedoelde (en dus ook ongewenste) effecten. Dit instrumentalisme 
roept de vraag op naar een normatief kader, te beginnen met de vraag: wie 
controleert de inzet van technologie en hoe gaan we dat regelen? Een sociaal 
contract tussen nodale politie en burger waarbij de burgers hun persoonlijke 
levenssfeer inleveren voor meer veiligheid is daartoe een te smalle basis en 
ongewenst juist vanwege de oncontroleerbaarheid. Vrijheid en veiligheid zijn 
abstracties die zich moeilijk lenen voor contractuele vastlegging. Het bewijs 
dat de maatschappij veiliger wordt en de burger meer vrijheid krijgt door het 
afschaffen van hem toekomende (grond)rechten is tot op heden nooit geleverd. 
Evenmin het bewijs, dat er een causale relatie bestaat tussen schendingen 
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van de persoonlijke levenssfeer en het reduceren van criminaliteit. De enige 
“bijdrage” van de nodale PIO-plannen aan het grondrecht op gelijkheid is dat 
er geen onderscheid meer bestaat tussen verdachte en niet-verdachte burgers 
omdat eenieder door het ont-anonimiseren potentiële verdachte is geworden. 

De rechtswetenschap zal de nodale politiepraktijk op de voet moeten volgen en 
als toegevoegde waarde een normatief kader dienen te ontwikkelen om de ba-
lans tussen het instrumentele en het normatieve tot stand te brengen. Erupties 
van instrumentalisme, hoe begrijpelijk op zich ook, nopen tot normatieve 
reflectie juist om legitimiteitsproblemen voor te zijn. Het gaat om checks and 
balances als basis van de legitimiteit van de Nederlandse politie. 

Casus 2: nodale politie en rechtsstaat/innovatief recht
Bij alle ingrijpende gebeurtenissen van de laatste jaren kwam steeds weer de 
rechtsstaat om de hoek kijken als zogenaamd laatste bindmiddel en vaak ten 
onrechte. Op de rechtsstaat wordt vaak een beroep gedaan. Handelingen die 
niet stroken met de strenge eisen die een rechtsstaat stelt, worden afgekeurd, 
onder verwijzing naar het blijvende belang van die rechtsstaat. De rechtsstaat 
fungeert zo als een symbolische laatste grens waar niemand overheen mag.  
 
Toch wekt die mooie rechtsstaatgedachte ook misverstanden. Zo is het 
befaamde artikel 1 van de Grondwet niet primair geschreven om burgers te 
verbieden elkaar te discrimineren. Het dient vooral als gebod aan de overheid 
om niet te discrimineren bij de aanvaarding en uitvoering van wetten en 
evenmin bij de toedeling van overheidsposities (art.3 Grw). De rechtsstaat 
richt zich vooral op de overheid. De democratisch tot stand gekomen macht 
van de overheid en van overheidsfunctionarissen is immers niet onbeperkt. 
De regels en beginselen van de rechtsstaat hebben tot doel de willekeur in het 
overheidshandelen te beperken en dat handelen te binden aan maat en regel.  
 
Een ander misverstand over de rechtsstaat blijkt uit de frequente klacht dat 
allerhande onduldbare zaken en handelingen ‘toch niet mogen gebeuren’ in 
een rechtsstaat. Een moord op en bedreigingen van politici, corruptie in 
het ambtelijk apparaat, onbevoegde inbreuken in de privacy van burgers en 
dergelijke, horen inderdaad niet te geschieden, maar de rechtsstaat biedt op 
zich geen garantie dat dergelijke ontoelaatbare zaken nooit plaatsvinden. 
Incidentele gevallen hoeven de rechtsstaat niet te ondermijnen. Slechts wan-
neer dergelijke ontoelaatbare gedragingen een systematisch karakter dragen en 
in een toenemende frequentie worden gesignaleerd, moeten de signalen van de 
bewaking van de rechtsstaat op rood springen. 
 
Als wantoestanden, zoals hier bedoeld, in de openbaarheid worden gebracht, 
is de standaardreactie meestal dat dringend om nieuwe rechtsregels wordt 
gevraagd om in de toekomst dergelijke misstanden te voorkomen.  
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De constructie van de rechtsstaat zelf, vooral de eis, dat alle overheidshandelen 
aan regels is gebonden, heeft ervoor gezorgd dat steeds maar weer nieuwe en 
andere regels werden en worden geschapen, tot het huidige overstelpende en 
indrukwekkend rationalistische regelsysteem van een moderne samenleving. 
De rechtsstaat is nooit af. Juridisering leidt tot verdere juridisering. Deze 
eenvoudige wetmatigheid is thans in talloze sectoren van de samenleving te 
constateren, van Tour de France tot het ADO stadion, van basisonderwijs tot 
politieonderwijs. De vraag dringt zich dus steeds vaker op of aan deze groei 
of wildgroei geen halt kan worden toegeroepen. Met andere woorden: heeft de 
rechtsstaat niet geleid tot een zodanige groei van rechtsregels, dat de waarden 
die de rechtsstaat juist tracht te beschermen, nu zelf in het gedrang gaan 
komen? 

De tekorten in de bestuurlijke rechtshandhaving, vooral de verschillende 
vormen van gedoogbeleid, zijn al veelvuldig besproken. Door verschillende 
ongelukken en rampen is het toezicht op de naleving van regels verscherpt. 
Dit heeft het zicht op de oorspronkelijke vorm van gedogen, namelijk een 
bewuste, maar tijdelijke niet-naleving van enkele bestuursrechtelijke regels en 
voorschriften, aan het zicht onttrokken. In de ingewikkelde praktijk kan men 
niet werken zonder een flinke dosis discretionaire bevoegdheid, waarbij regels 
al dan niet worden toegepast met inachtneming van de bijzonderheden van 
het geval. Deze vrijheid kan niet worden gemist. Een zero tolerance, op welk 
gebied dan ook, wordt al snel onuitvoerbaar of komt in strijd met het gezond 
verstand. Het gaat er dus vooral om na te gaan in welke gevallen niet-naleving 
door overheidsinstanties kan worden geduld. Gedogen uit capaciteitsoverwe-
gingen of gemakzucht moet worden bestreden, maar een paniekreactie om, 
naar aanleiding van een ramp, alle regels verschrikkelijk aan te scherpen, leidt 
slechts tot nieuwe teleurstellingen.
 
Het vertrouwen in de strafrechtelijke handhaving wordt vaak op de proef 
gesteld. Onveiligheid wordt op veel terreinen gevoeld en ervaren. Een groot te-
kort in strafrechtelijke rechtshandhaving betekent dat er een willekeur ontstaat 
in wie wel en wie niet, wat wel en wat niet wordt opgespoord, vervolgd en 
gestraft. De grondwaarde van een rechtsstaat, reductie van willekeur, komt hier 
in het gedrang. Verbeterde opsporing waar nu overigens binnen de korpsen 
en de Politieacademie hard aan gewerkt wordt, is hier een acute noodzaak. 
De vraag die vaak gesteld wordt, is of de tekorten in de rechtshandhaving 
niet het rechtstreekse gevolg zijn van een teveel aan regels. Je kunt ze ook 
allemaal niet meer handhaven, zo lijkt het. Het verminderen van regels is niet 
het sterkste punt van juristen, maar ik zal een poging wagen. De regels van de 
rechtsstaat zijn niet voor eens en altijd gegeven. Door de open interpretaties 
van de regels, begrippen en beginselen ontstaat er in de terminologie van 
Manuel Castells een ingewikkeld netwerk van zich ontwikkelende knopen. 
Dat is gunstig, want juist hierdoor kan de rechtsstaat zich telkens aanpassen 
aan veranderende omstandigheden. Het recht is een instrument van behoud en 



224

verandering en die verandering ga ik nu aanbrengen door mijn discretionaire 
bevoegdheid als jurist innovatief aan te wenden en de al te strakke corsetten 
die vrouwe Justitia met haar te smalle taille blauw heeft aangegespt op te 
rekken. 

Rechtsvrije ruimte/niet-recht
Zoals ik geschetst heb zou juridisering meebrengen, dat we de roep om meer 
veiligheid van de burgers weer proberen op te lossen door paradoxaal genoeg 
de politie met handen en voeten te binden aan regels op het moment dat er 
nieuwe strategieën opduiken waarmee effectief de veiligheid bevorderd zou 
kunnen worden zoals in casu de nodale strategie. Regels werken dan als een 
demotiverende fuik die ieder initiatief doodslaat. We moeten ook niet gaan 
roepen: We gaan het kwaad bestrijden door de criminelen hun grondrechten 
af te nemen. Dat is spierballen-taal die averechts werkt en bij voorbaat tot 
mislukken gedoemd is, omdat je dan juist de hoogste regelgeving aanpakt die 
we hebben en dat durft niemand aan. Denk maar aan de rel rond Fortuyn bij 
de afschaffing van artikel 1 van de Grondwet en de herrie over artikel 23 van 
de Grondwet inzake moslimscholen. In het verleden is strijd gevoerd tussen 
juristen over de vraag of er zogeheten rechtsvrije ruimtes mogelijk waren. 
De term rechtsvrije ruimte is een metafoor: het staat voor het beeld van een 

“stukje werkelijkheid” waarop geen juridische normen van toepassing zijn.

Precies geformuleerd hebben we het allereerst over stukken van de wer-
kelijkheid die voor juridische normering per definitie ontoegankelijk zijn; 
voorbeelden van verschijnselen waarop een juridische norm niet zinvol kan 
worden toegepast is bijvoorbeeld de rechtsnorm waarin geregeld wordt dat het 
op Kerstmis moet sneeuwen of dat het tijdens de vakantieperiode niet mag re-
genen etc. Nu zijn dit voorbeelden waarin de natuur degene is tot wie de norm 
zich richt. Maar ook als de rechtsnorm zich richt tot mensen dan is er nog 
niet altijd sprake van een zinvolle juridische normering. Zo zou men juridisch 
kunnen bepalen dat elke mens één meter lang moet zijn of dat een politiemens 
altijd een blijhoofd moet zijn. Maar ook die rechtsnormen hebben geen 
betekenis, omdat het subject geen keuze wordt gelaten zich wel of niet naar 
de rechtsnorm te gedragen. Een rechtsnorm die door de mens niet gevolgd 
kan worden, omdat hij de door de rechtsnorm voorgeschreven verandering in 
de werkelijkheid niet door zijn handelen kan bewerken, is mijns inziens geen 
zinvolle rechtsnorm, hooguit een symbool van een gewenste ideale toestand.

In de tweede plaats hebben we het bij een rechtsvrije ruimte over die stukken 
van de werkelijkheid die wel juridisch genormeerd kunnen worden, maar die 
om bepaalde redenen daarvan vrij moeten blijven. Dan praten we dus over 
handelingen die de overheid niet of niet duidelijk met behulp van het positieve 
recht kan of wil normeren, terwijl dat in principe wel zou kunnen. Het kan 
gaan om handelingen die de overheid bijvoorbeeld irrelevant vindt zoals eten, 
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slapen, wandelen, muziek luisteren etc. Een tweede categorie zijn handelingen 
die de overheid wel juridisch genormeerd heeft, maar waaraan het recht 
geen rechtsgevolgen verbindt; een voorbeeld zijn in ons stelsel bijvoorbeeld 
de strafuitsluitingsgronden: er zijn feiten die maken dat je niet onder een 
strafrechtelijke regeling valt. Een derde mogelijkheid is dat het recht zichzelf 
neutraliseert en dat zijn gevallen waarin het recht in principe geïnteresseerd 
is, maar waarin het recht zichzelf toch om een bepaalde reden uitschakelt. 
Bijvoorbeeld de eis, dat het recht eerst een menselijke actie verlangt, een 
klacht, alvorens in werking te treden. Dat leidt ertoe, dat alle gevallen waarin 
die actie, die klacht niet wordt ondernomen, tot het niet-recht behoren.
Voor de nodale oriëntalisten is mijn vierde en laatste categorie van belang. Het 
gaat om handelingen die juridisch wel relevant zijn, maar die niet door het 
positieve recht genormeerd zijn om politieke of andere redenen.

Een voorbeeld van deze groep buiten de actualiteit van de nodaliteit, is de 
praktijk van het Nederlandse drugsbeleid. Hoewel het voorhanden hebben van 
X gram hasj volgens de Opiumwet strafbaar is, zal dit handelen volgens de 
Richtlijnen van het OM, die vanuit het opportuniteitsprincipe zijn opgesteld, 
niet worden vervolgd. De praktijk van het recht brengt dus mee, dat dit 
gedrag niet-ongeoorloofd is, terwijl het op grond van de Opiumwet ook niet is 
toegestaan. In tegenstelling tot vele andere landen met een rigoureuze aanpak 
kent ons land een pragmatisch beleid; de wet maakt verschil tussen soft drugs 
en hard drugs, een tweesporenbeleid. Van dit pragmatisch beleid getuigen 
ook de Richtlijnen voor het opsporings- en strafvorderingsbeleid inzake 
opiumdelicten.
 
Naar analogie van deze rechtsvrije ruimte in ons drugsbeleid wil ik voorstellen 
om ook de nodale strategie en andere nog komende veiligheidsconcepten tot 
een rechtsvrije ruimte te maken; we hebben in onze regelgeving de mogelijk-
heid gecreëerd om een stelsel van gedragingen als het ware buiten het recht 
te plaatsen. Binnen het kader van de nodale oriëntatie zijn handelingen door 
politiemensen verricht niet vervolgbaar. Voorwaarde is evenwel dat de hele 
nodale strategie in een duidelijk omschreven beleidsplan wordt uitgewerkt. 
Handelingen in dat kader verricht behoren dan tot het NIET-Recht. Dat is 
uiteindelijk een politieke keuze, maar veiligheid kost inzet van drastische 
maatregelen. Er hoeft niet meer gevraagd te worden om meer bevoegdheden, 
geen mantra’s aangeheven te worden over privacy en de regeldichtheid is niet 
verhoogd in het kader van dejuridisering. 

Dit voorstel is geen windhandel in woorden. Afgelopen jaar hield de Minister 
van Justitie een toespraak voor een gehoor van 500 wetgevingsjuristen. De 
minister hield deze mensen voor dat het niet ging om het opstellen van regels, 
maar om wat het oplevert: het ging om een bruikbare rechtsorde. Hij besloot 
zijn voordracht met de slagzin: “Geen regels maar resultaten”. Het was al 
enige tijd duidelijk, dat er een nieuw soort regels aan het ontstaan is, die niet 
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zozeer handelingen voorschrijven of verbieden, maar resultaten voorschrijven. 
Al die regels schrijven een bepaalde gewenste situatie voor; ze eisen van de 
normadressaat bepaalde meetbare en controleerbare resultaten, vergelijkbaar 
met de prestatiecontracten bij de politie. Veiligheid wordt door de wetgever al 
bij voorbaat gedefinieerd in termen van concrete bestanddelen die aldus maken 
dat veiligheid bestaat uit een voorgeschreven aantal aanhoudingen, toezichtca-
mera’s, een wet op de identificatieplicht en wat dies meer zij.  
 
In die zin doorredenerend is het niet ondenkbaar nodale oriëntatie als een con-
creet bestanddeel van veiligheid op te laten nemen met als kanttekening dat het 
tot het Niet-Recht behoort. Mocht dit snode nodale plan bij u een zenuwknoop 
geraakt hebben, bedenk dan dat ook ijzeren Politiewetten gaan roesten en het 
recht iets kroms is dat voortdurend rechtgebogen moet worden.



227



228



229

Collectieve weigering 

In gemeente X woont een grote groep Molukkers, geconcentreerd binnen 
een wijk in het zuiden van de stad. Zo’n vijfentwintig jaar geleden ont-
stonden er onlusten in deze wijk. Het liep zo hoog op dat men de Mobiele 
Eenheid moest inschakelen. Agent H. maakte deel uit van de eenheid die de 
orde moest komen herstellen. In die tijd was men slechts gewapend met een 
rieten schild, dit in tegenstelling tot de steekwerende perplex schilden van 
de huidige ME.  
 
De Molukkers gooiden met alles dat los en vast zat. De situatie was 
dreigend. Op een gegeven moment maakte de relschoppers gebruik van 
stiletto’s die men aan lange stokken had vastgemaakt. Met deze semi-speren 
stak men dwars door de schilden van de ME heen. Agent H. trok op deze 
dreiging zijn wapen, evenals zijn andere collega’s. Op dat moment stonden 
de twee groepen dreigend tegenover elkaar. De Molukkers gewapend met 
speren, messen en stenen, de agenten met getrokken dienstwapens. 

Gelet op de extreme dreiging gaf de commandant van de eenheid het bevel 
tot vuren. Geen van de agenten gaf hier echter gehoor aan. Stuk voor stuk 
maakte men de persoonlijke afweging dat het gebruik van vuurwapen-
geweld in deze situatie meer schade zou aanrichten dan wenselijk was. 
Stapvoets trok men zich terug en blies de aftocht. 

Er is later niet teruggekomen op deze situatie, noch op het bevel zelf, noch 
op de collectieve weigering tot uitvoering van een gegeven bevel. 
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Doolhof of kaleidoscoop? 
Kees van der Vijver

Inleiding
Bij de opening van het academische jaar in 2007 is het precies eenenveertig 
jaar geleden dat ik begon met mijn opleiding aan het toenmalige Rijksinstituut 
tot Opleiding van Hogere Politieambtenaren, de voorganger van het huidige il-
lustere instituut. Toen uiteraard zonder opening van het academische jaar – wie 
zou van academisch hebben durven spreken? We begonnen gewoon. Om drie 
jaar lang les te krijgen in vakken die waren gericht op politiewerk: strafrecht, 
strafvordering, verkeersrecht, verkeerskunde, criminologie, bijzondere wetten, 
politiepraktijk, privaatrecht en, niet te vergeten, moderne talen, typen (tien-
vingerig!), nota’s schrijven, schieten en exercitie. Waar zou de samenleving 
blijven als de jonge inspecteur of luitenant niet in staat zou zijn om groepen 
politiemensen geordend te laten marcheren van punt A naar punt B? Er waren 
slechts enkele wat meer algemeen wetenschappelijke vakken, zoals inleiding 
in de rechtswetenschap, sociologie en psychologie. Zeker de laatste twee ble-
ven erg aan de oppervlakte - het ging meer over wat praktische kennis op beide 
gebieden, dan dat wij fundamentele theoretische inzichten kregen te leren.

Met die bagage gingen wij de praktijk in. Ik kon nog geen bekeuring schrijven, 
laat staan dat ik iets had geleerd over leiding geven, beslissingen nemen, 
beleid, personeelszorg, organisatietheorie, communicatieleer of de taak en 
verantwoordelijkheden van de hulpofficier van justitie. Geen fundamentele 
discussies over dilemma’s in politiewerk, over de ethiek van het werk, over 
het omgaan met normafwijkend gedrag binnen de organisatie of met emoties 
van medewerkers. Wèl wist ik nauwkeurig de raaptijd van kievitseieren 
ingevolge de Vogelwet. Teveel van wat een jonge inspecteur in de eerste jaren 
van zijn feitelijke functioneren nodig had was buiten de opleiding gelaten. Het 
echte leren moest nog beginnen. (In 1978 werd voor de eerste maal een groot 
onderzoek uitgevoerd naar het (primaire) politieonderwijs in Nederland. In 
dat onderzoek kwam tal van knelpunten in de aansluiting tussen opleiding en 
de praktijk aan het licht – we spreken dus geenszins over een uitzonderlijk 
verschijnsel). Maar ook dat was niet eenvoudig. Hoe ga je om met leerproces-
sen in een complexe organisatie als de politie? Daaraan was evenmin aandacht 
besteed en dat bleek, in ieder geval voor mij, vaak verduiveld lastig.
 
De achterliggende decennia zijn er veel en uiteenlopende ontwikkelingen 
geweest om de opleiding te verbeteren. Toch zou je dat niet zeggen als je de 
verhalen uit de Politiepraktijk leest. De problemen die erin naar voren komen, 
de dilemma’s en vragen waarmee de huidige lichtingen studenten worden 
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geconfronteerd lijken sterk op mijn ervaringen van destijds. De meest elemen-
taire verschijnselen in de praktijk lijken voor nieuwe politiemensen nog steeds 
als volslagen verrassingen te komen. Nonchalance in het optreden, niet leren 
van fouten, geen zorg voor emoties, allemaal voorbeelden die wijzen op een 
organisatie die weinig aandacht besteedt aan leerprocessen en verbeteringen 
in de uitvoering. Het mooiste voorbeeld vind ik de casus waarin dienstbevel 
wordt gegeven om te schieten in een bedreigende situatie, zoals weergegeven 
voorafgaand aan dit hoofdstuk (zie pagina 229). Er wordt collectief geweigerd 
dat bevel uit te voeren. En... niemand komt er op terug. Noch op het geven 
van het bevel, noch op het weigeren het bevel uit te voeren. Het gaat hier om 
het toepassen van het uiterste geweldsmiddel waarover de politie beschikt, 
waarmee op een uiterst curieuze manier wordt omgegaan... en niemand heeft 
het er meer over. Dat is, hoe dan ook, geen hoopvolle start van een verbete-
ringsproces. Het gaat hier natuurlijk wel om een verhaal van enige tijd geleden, 
maar ook nu is er vaak nog een tekort aan nabespreking en evaluatie. 

Uiteraard komen sommige praktijkverhalen met knelpunten die we vroeger 
niet kenden. Zo was de druk om te verbaliseren op grond van convenanten 
er vroeger niet – er waren immers geen convenanten. Overigens blijft dan 
wel de vraag of er écht iets is veranderd, want ook toen was er een druk om 
te verbaliseren. Alleen was die er destijds op andere gronden, zoals interne 
(vaak informele) voorschriften. In ieder geval was er in die tijd sprake van een 
sterke positieve correlatie tussen het opmaken van veel processen-verbaal en 
een goede beoordeling, zoals mijn eerste eigen empirische onderzoekje in het 
kader van een scriptie criminologie leerde. En ook toen waren er meningsver-
schillen tussen degenen die zeiden dat ze nooit zouden verbaliseren als het niet 
een hoger doel, de verkeersveiligheid of zo, diende en anderen die daarmee 
duidelijk minder moeite hadden. 

In veel opzichten lijkt er weinig nieuws onder zon. Niet alleen waar het gaat 
om de praktijkverhalen. Op meer punten blijken verschijnselen die kenmer-
kend zijn voor de politie een grote overlevingskracht te hebben. Eén voorbeeld, 
relevant voor het verdere betoog, is de spanning tussen leidinggevenden en 
uitvoerenden. De klachten van uitvoerders dat leidinggevenden niet écht snap-
pen waarom het gaat bij het politiewerk op straat en dat wat achter het bureau 
wordt uitgedacht nooit kán werken speelden ook toen en komen nog steeds uit 
vrijwel elk onderzoek naar voren. De verschillen tussen management cops and 
street cops werden voor het eerst goed onderzocht door het echtpaar Ianni in 
de Verenigde Staten in de jaren ’80. Dat onderzoek is daarna nog vele malen 
gerepliceerd. We weten dat de verschillen overal in de westerse wereld bestaan 
en dat zij vaak heel functioneel zijn. Leiding en uitvoering leven in andere 
werelden en daaraan moeten we maar in beperkte mate iets veranderen. 

Goed leiding geven in een politieorganisatie blijft een ingewikkelde zaak. En 
dan is uiteraard de vraag wat je daaraan kunt verbeteren door de opleiding. 
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Voordat ik daarop inga lijkt het mij zinvol eerst aandacht te besteden aan 
enkele aspecten die duidelijk maken waarom dat zo ingewikkeld is. Ik moet 
me daarbij beperkingen opleggen en concentreer mij op de ontwikkeling van 
de politiefunctie na de Tweede Wereldoorlog en de betekenis daarvan voor de 
relatie tussen de politie en de bevolking. (Zie voor een uitgebreide historische 
beschrijving de enkele maanden terug verschenen studie (naar de geschiede-
nis van de Nederlandse politie) onder leiding van Cyrille Fijnaut. Voor zover 
het gaat om de hier ter sprake komende thema’s, is vooral de deelstudie van 
Guus Meershoek van belang). Daarna ga ik iets dieper in op enkele bijzondere 
kenmerken van werk en organisatie (het professionalisme, de omgeving van de 
politie en de politie als dynamische organisatie). Ik sluit af met enkele moge-
lijke consequenties van deze beschouwingen voor de opleiding. 

Een korte schets van ontwikkelingen
De juridische benadering
Politiewerk wordt in de periode na de Tweede Wereldoorlog vooral gezien als 
een juridisch georiënteerde handhavingsactiviteit. (Er bestaan uitzonderingen 
op deze algemene stelling. Zo ontwikkelt zich in de jaren vijftig en zestig van 
de vorige eeuw op met name het gebied van het verkeer een bredere taak. De 
politie houdt zich ook bezig met educatie en engineering. Maar dit beïnvloedt 
de discussies nauwelijks). De politie moet de wet en de door de wet gewenste 
orde handhaven. Dat kan door feitelijke, daadwerkelijke handhaving, door 
het opsporen van strafbare feiten en daders en door toezicht houden om 
wetsovertredingen te ontdekken. Maar iets is pas een politietaak als de wet is 
overtreden. 

De wetshandhavende taak van de politie is tegelijkertijd ook een plicht. (Van 
der Vijver, 1978) De politie moet van alle strafbare feiten proces-verbaal 
opmaken. Vele jaren wordt afgewezen dat de politie een discretionaire macht 
zou hebben. Strafvordering getrouw kan alleen de officier van justitie, op 
gronden aan het algemeen belang ontleend, afzien van vervolging. Zelfs 
gewijzigde jurisprudentie brengt hierin lange tijd geen verandering. Dat de 
praktijk, ook toen al, anders was doet niet ter zake. In publicaties in de jaren 
zeventig (gedomineerd door juristen en vertegenwoordigers van de politie) 
wordt die praktijk stelselmatig ontkend èn afgewezen.

De politie heeft in die tijd geen doelstellingen, alleen een taak. Zij hoeft niets 
te bereiken, zij moet uitsluitend iets doen. Vragen over beleid, zin en doel van 
het optreden worden eigenlijk niet gesteld. De leiding bemoeit zich vooral met 
juridische / vaktechnische vraagstukken en stuurt in de sfeer van randvoor-
waarden en condities, van personeels- en materieel beleid. Politiewerk wordt 
beschouwd als een juridisch professionalisme. De sturing die plaatsvindt, is 
daarop toegesneden: de kwaliteit van de processen-verbaal en het bewaken van 
de strafvorderlijke procedures krijgen veel aandacht.
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De verhouding tot de bevolking in deze periode kan het beste worden om-
schreven in juridische termen. Politiewerk is het reageren op strafbare feiten en 
de burger wordt benaderd in zijn of haar rol als ‘getuige’, ‘slachtoffer’ of ‘ver-
dachte’. Een slachtoffer is iemand die aangifte komt doen. Die aangifte moet 
netjes op papier opdat de politie er in strafrechtelijke termen mee aan de slag 
kan en daarmee is de kous af. Slachtofferhulp is in die tijd eerder een gunst 
dan dat het intrinsiek bij het politiewerk hoort. De emotionele aspecten van 
victimisatie komen weinig ter sprake, terugkoppeling van de resultaten van het 
opsporingsproces vindt niet of nauwelijks plaats. Opsporen en handhaven is 
het ‘echte’ politiewerk. Politiemensen plaatsen hun werk in daarbij passende 
kaders en hanteren in de communicatie met burgers gejuridiseerde beelden van 
de werkelijkheid. De relatie met de bevolking wordt op een relatief simpele 
wijze gedefinieerd: burgers zijn ‘extra oren en ogen voor de politie’ - de burger 
is een extensie van het handhavingssysteem.

Het juridische voorbij
Langzaamaan komen er veranderingen in deze visie. In de loop van de jaren 
zeventig gaan andere elementen een rol spelen. Beïnvloed door de toenmalige 
maatschappelijke hang naar tolerantie gaan prioriteiten en doelstellingen een 
prominentere plaats innemen in de discussies: niet alles hoeft te worden opge-
spoord en vervolgd. De politie zou zich niet of minder moeten bezig houden 
met (strafrechtelijk) optreden op terreinen die onderhevig zijn aan maatschap-
pelijke discussie en ten aanzien waarvan verschillen van inzicht bestaan, zoals 
abortus, belediging van een bevriend staatshoofd, demonstraties en het aan de 
ouderlijke macht onttrekken van minderjarigen. Later gaan, als gevolg van de 
toegenomen omvang van de criminaliteit, andere overwegingen een rol spelen 
in de prioriteitendiscussie: niet alles kan meer worden opgespoord en vervolgd. 
De politie moet prioriteiten stellen en zich concentreren op de zwaardere 
zaken. Als gevolg van deze ontwikkeling wordt de discretionaire macht niet 
langer ontkend. 

De taak van de politie verschuift van wetshandhaving naar rechtshandha-
ving. Het eerste begrip is mechanisch/instrumenteel, het tweede normatief/
inhoudelijk. De politie maakt keuzen, is selectief en dat wordt een goede zaak 
gevonden. De discretionaire macht van de politie wordt niet langer ontkend. 
De politie is een frontlijnorganisatie, waarbij een schijnbaar sterke hiërarchie 
is gekoppeld aan een grote mate van zelfstandigheid op uitvoeringsniveau.

Binnen deze benadering wordt de verhouding tot de bevolking belangrijker. 
Het verwerven van legitimiteit wordt een thema dat aandacht verdient én 
krijgt, zoals blijkt uit het beroemde rapport Politie in Verandering uit 1977. 
Kleinschaligheid, integratie en organisatieverandering worden begrippen die 
de ontwikkelingen bij de politie lange tijd gaan beheersen. Zij worden vooral 
van belang gevonden omdat zij de politie de mogelijkheid bieden om de burger 
duidelijk te maken wat zij doet en waarom, zodat de bevolking meer begrip zal 
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tonen en de politie meer legitimiteit zal toekennen. Evaluatieonderzoek leert 
dat de invoering van kleinschalige politiezorg inderdaad tot verbeteringen in 
de oordeelsvorming van burgers ten opzichte van de politie kan leiden. (Broer, 
et al, 1987)

Daarnaast begint een meer beleidsmatige aanpak tot ontwikkeling te komen. 
Bijvoorbeeld door de geleidelijke invoering van beleidsplannen. In de jaren 
zeventig en het begin van de jaren tachtig zijn dat nog vooral procedurele ope-
raties die weinig invloed hebben op het functioneren van de politie. Pas later 
gaat de beleidsplanning een belangrijker rol spelen. Een belangrijke stimulans 
daartoe vormt de rapportage van de Advisiescommissie Beleidsplanning 
Politie: het tussenbericht uit 1986 en het eindrapport uit 1987. Deze beleids-
matige oriëntatie, tezamen met de maatschappelijke oriëntatie van Politie in 
Verandering leidt ertoe dat de bevolking steeds serieuzer wordt genomen. De 
burger gaat echt meetellen. Er wordt onderzoek gedaan om inzicht te krijgen 
in wat burgers belangrijk vinden, met welke thema’s in de prioriteitstelling 
rekening moet worden gehouden, waarover zij meer en minder tevreden zijn, 
en dergelijke. Bevolkingsonderzoeken worden steeds frequenter uitgevoerd 
en in het begin van de jaren negentig geïnstitutionaliseerd in de tweejaarlijkse 
Politie Monitor Bevolking. Meningen, oordelen, gevoelens en probleemerva-
ringen kunnen als gevolg daarvan een grotere rol gaan spelen in de taakuitvoe-
ring van de politie. 

Kan men prioritering nog zien als een hulpmiddel bij het omgaan met een te 
grote druk vanuit de omgeving, er wordt al snel een dimensie aan toegevoegd. 
De politie moet niet alleen iets doen, 
ze moet ook iets bereiken. 

Als gevolg hiervan komen nieuwe begrippen centraal te staan: doelstellingen, 
een probleemgerichte benadering en innovatie. Dit is de voorbode van een 
meer bedrijfsmatige benadering. Het begint met onschuldige vergelijkingen 
met het bedrijfsleven in termen van metaforen. Maar in steeds sterkere mate 
gaat men doen alsof de politie ook echt een bedrijf is en stuurt de organisatie 
aan in daarbij passende termen: productieprocessen, targets, doorloopsnel-
heden, prestatiekarakteristieken, afrekenen op resultaten. Het gebruik van 
dergelijke termen wijst erop dat men uitgaat van de veronderstelling dat de 
politie directe invloed heeft op het niveau van onveiligheid, en dat er operatio-
neel hanteerbare beleidsmechanismen bestaan die deze invloed kunnen sturen. 

Deze ontwikkelingen hebben mede tot gevolg dat er wéér heel anders wordt 
gekeken naar de burger. In de bedrijfmatige benadering wordt de burger 
als ‘klant’ betiteld. Van de politieorganisatie wordt verwacht dat zij burgers 
klantvriendelijk benadert. De burger dus niet meer alleen als extra ogen en 
oren voor de politie of als bron voor beleid, maar als afnemer van politiepro-
ducten. De afgelopen tien, vijftien jaar is sprake van een viertal min of meer 



236

gelijktijdig verlopende en ten dele samenhangende ontwikkelingen die forse 
impact hebben op de functie en het functioneren van de politie. 

In de eerste plaats groeit de visie dat de burger ook zelf (mede-)verantwoor-
delijk is voor veiligheid. In Engeland krijgt deze visie gestalte via het begrip 
responsibilisering (zie bijvoorbeeld Garland, 2001). In Nederland wordt dit 
denken gestimuleerd door de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie met 
het begrip sociale zelfredzaamheid. In de projecten die deze stichting organi-
seert wordt getracht de eigen rol van de burger te versterken en de burger te 
helpen wanneer die daaraan behoefte heeft. Dit betekent óók voor de politie 
een andere rol: die van ondersteuner. Een rol die overigens steeds minder 
uitsluitend is voorbehouden aan de politie. Dat brengt mij op het tweede punt: 

De veiligheidszorg wordt in toenemende mate gezien als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Men spreekt van integrale veiligheidszorg, waarmee niet 
alleen tot uiting wordt gebracht dat veiligheid alleen kan worden bereikt als 
er op tal van punten tegelijk en in samenhang actie wordt ondernomen, maar 
ook dat er meer partijen zijn die die verantwoordelijkheid moeten dragen. Als 
belangrijkste nieuwe speler wordt de gemeente gezien, die de ‘regie’ moet 
hebben over de lokale veiligheidszorg. In toenemende mate is ook de centrale 
overheid zich met de veiligheidszorg gaan bezig houden. Dat brengt mij op het 
derde punt: 

Er ontstaat een sterkere sturing vanuit de overheid. De lokale overheid gaat 
vooral een rol spelen vanuit de integrale veiligheidszorg en de regie (een rol 
die zich overigens vaak moeizaam ontwikkelt), de centrale overheid door een 
veel concretere sturing, bijvoorbeeld door middel van convenanten, gekoppeld 
aan een afrekenmodel. Ook de sturing vanuit het openbaar ministerie wordt 
directer. Waar politiek, bestuur en justitie vele decennia op enige afstand van 
de politiële taakuitoefening bleven, ziet men de afgelopen jaren dat zij zich 
veel directer en intensiever met het politiewerk zijn gaan bemoeien. Kon een 
minister van Binnenlandse Zaken in de jaren negentig (overigens conform 
het vigerende recht) nog op Kamervragen inzake een bepaald politieoptreden 
antwoorden dat het daarbij om lokale verantwoordelijkheden gaat en de 
minister geen bevoegdheden heeft om in te grijpen, de afgelopen jaren worden 
dergelijke antwoorden niet meer geduld. 

Ten slotte, in de vierde plaats, is er sprake van een pluralisering van de 
politiefunctie. Men spreekt ook wel van ontmonopolisering. Steeds diverser 
is het aantal publieke en private organisaties dat zich op enigerlei wijze 
bezighoudt met handhaving, toezicht, controle en opsporing. Toezichthouders 
op uiteenlopende niveaus, lokale opsporingsdiensten (naast de al veel langer 
opererende landelijke bijzondere opsporingsdiensten), forensische accoun-
tancy, private beveiliging en bedrijfsrecherche (om slechts enkele voorbeelden 
te noemen), maken dat op steeds meer gebieden naast de politie ook anderen 
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actief zijn. Als gevolg daarvan is in zowel wetenschap als beleid een discussie 
ontstaan over de vraag in hoeverre de ‘echte’ politie hierdoor marginaliseert. 
(zie bijvoorbeeld Bayley en Shearing, 2001; Hoogenboom en Muller, 2002) 
Er wordt hoe dan ook fors aan de taken en verantwoordelijkheden van de 
politie geknabbeld.

Complicerende factoren
De verschillende benaderingen van de politiefunctie die hierboven zijn 
geschetst laten zien dat er sprake is van een complexe ontwikkeling. Die 
complexiteit wordt nog vergroot door een aantal factoren waarvan ik er hier 
twee noem. 

In de eerste plaats vindt een deel van het politieoptreden plaats in georgani-
seerd verband: mobiele eenheden, aanhoudingseenheden en arrestatieteams. 
Optreden in dergelijke gevallen wijkt sterk af van het ‘gewone’ optreden, 
waarbij politiemensen een forse mate van vrijheid kennen bij de uitvoering van 
hun taken. In de sterk georganiseerde verbanden wordt de discretionaire macht 
teruggedrongen om de taken goed te kunnen uitvoeren, waarbij protocol-
lisering en hiërarchisering een belangrijke rol spelen. We hebben hier te maken 
met afwijkende typen van taakuitvoering, die een aangepaste organisatievorm, 
andere sturingsmechanismen en een andere opleiding vereisen. 

In de tweede plaats de ontwikkelingen op het terrein van wat ik de Nieuwe 
Functionalisering noem: georganiseerde misdaadbestrijding, IT-criminaliteit, 
terrorismebestrijding, financieel-economisch rechercheren, infiltratie, interna-
tionale opsporing en de nieuwste loot aan de stam: de nodale politiezorg die in 
het rapport Politie in Ontwikkeling wordt bepleit. Bij de uitvoering van deze 
taken is vaak nauwelijks meer sprake van een specifieke territoriale dimensie, 
het traditionele politiële organisatieprincipe bij uitstek. Al deze nieuwe taken 
en benaderingen vergen eigen deskundigheden, een afwijkende aanpak en stel-
len eigen eisen aan organisatie, informatiesystemen, sturing en opleiding. De 
meeste van deze taken worden verricht op een manier die voor de bevolking 
onzichtbaar is. Of de politie goed werk doet of niet kan door burgers niet meer 
worden beoordeeld. In die zin vervreemdt het de politie van haar traditionele 
achterban.

Ter afsluiting 
Tot zover het (summiere) overzicht van een aantal belangrijke ontwikkelin-
gen van de functie van de politie en de betekenis daarvan voor de manier 
waarop de relatie tussen politie en taakomgeving gestalte krijgt. Elk van die 
benaderingen vereist niet alleen een ander type professionaliteit, een ander 
type van vakmatigheid, maar stelt ook andere eisen aan de organisatie, de 
informatievoorziening en de sturingsprocessen. Hoewel de ontwikkelingen 
in een bepaalde tijdsvolgorde zijn geplaatst, is het niet zo dat de nieuwere 
ontwikkelingen de oudere vervingen. Op dit moment ziet men dat juridische, 
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bestuurlijke, bedrijfsmatige en zelfredzaamheidsbenaderingen geregeld naast 
elkaar worden gebruikt. Dat maakt het er niet eenvoudiger op. Noch voor de 
politie, noch voor haar omgeving. Immers, elke benadering stelt zijn eigen 
eisen. De benadering van de burger als ‘klant’ betekent dat de burger door de 
politie moet worden ‘bediend’: hij vraagt veiligheid en de politie zegt die te 
leveren. De benadering van de burger als zelfredzame, medeverantwoordelijke 
persoon betekent dat de politie moet ondersteunen bij het oplossen van pro-
blemen en alleen zaken overneemt wanneer dat niet anders kan (bijvoorbeeld 
door de omvang of de geweldsdreiging van de problemen). Een groter verschil 
is er eigenlijk niet denkbaar – hoe moet dat consistent worden georganiseerd, 
gestuurd en gecommuniceerd naar die burger? En dan gaat het nog maar om 
twee benaderingen. Daarnaast blijft ook de juridische benadering van belang – 
uiteraard, de politie is hier in formeel opzicht de belangrijkste speler. 

De afgelopen maanden is een aantal keren in de media te lezen geweest dat 
de politie zich verdedigde tegen kritiek van de bevolking inzake onvoldoende 
alert optreden. Vaak was het argument dat de politie ‘niets kon doen omdat er 
geen strafbaar feit was gepleegd’ – een argument dat sterk past in de juridische 
benadering en de andere genoemde benaderingen buiten beschouwing laat. 

Het feit dat de politie vaak ‘zwerft’ tussen deze verschillende benaderingen 
maakt vraagstukken van professionaliteit, organisatie, sturing en informatise-
ring moeilijk hanteerbaar. 

Bijzondere kenmerken van werk en organisatie
In de vorige paragraaf is een historisch overzicht van ontwikkelingen gepre-
senteerd. In deze paragraaf behandel ik drie thema’s iets meer inhoudelijk: het 
professionalisme, de betekenis van de omgeving en de gevolgen van de politie 
als dynamische organisatie. 

Het professionalisme
De politie is een organisatie met een breed, divers en zich steeds ontwikkelend 
takenpakket. De discussie over de kerntaken heeft daaraan niet wezenlijk iets 
veranderd. Niet alleen omdat ook het kerntakenpakket heel breed is, maar 
vooral om dat de politie geregeld activiteiten blijft verrichten (of opnieuw 
start) die eigenlijk door anderen zouden moeten worden gedaan. Een belang-
rijke reden is vaak dat anderen niet aan die activiteiten toekomen en de politie 
ze belangrijk vindt, bijvoorbeeld vanuit de probleemgerichte benadering. Een 
andere reden is dat het vaak leuk werk is. 

Niet alleen het takenpakket is breed, de taken worden ook nog eens op zeer 
uiteenlopende wijzen uitgevoerd, waarbij de individuele medewerker de 
ene keer moet handelen als een (praktische) professional, de andere keer 
als een onderdeeltje van een machinebureaucratie. Het vergt twee volstrekt 
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verschillende typen organisaties. Het ene type is een organisatie die probeert 
de centrale sturing aan de hand van bedrijfsmatige criteria uit te voeren en die 
van de medewerkers vraagt daaraan zo goed mogelijk bij te dragen door de 
uitvoeringsprocessen te optimaliseren. 

Zo’n organisatie wil een ‘professionele organisatie’ zijn. Daar is niets mis 
mee, maar het is heel wat anders dan een organisatie die zo decentraal en 
vraaggestuurd mogelijk wil werken en burgers wil betrekken bij de aanpak van 
onveiligheidsproblemen. Zo’n organisatie moet veel meer situationeel werken, 
vanuit de werkelijkheidsconcepties en belevingen van de taakomgeving. En 
dat vergt handelingsvrijheid en een grote deskundigheid aan de basis. 

Het vergt ook een ander type professionaliteit. (Kelling en Coles onderschei-
den twee modellen van politiezorg: het reform-model en het community-model. 
Het eerste is een min of meer militair, sterk hiërarchisch model waarin de 
agent wordt beschouwd als een simpele, laag opgeleide uitvoerder die zijn 
contacten met burgers zoveel mogelijk moet beperken tot de juridische, 
repressieve en reactieve aspecten van het politiewerk. De politie moet zo 
min mogelijk te maken hebben met het openbaar bestuur. De beleidsinfor-
matiesystemen zijn gericht op de top. Het tweede gaat uit van een brede, 
preventieve en proactieve opvatting van politiewerk. Een politieman moet 
zoveel mogelijk contacten met de bevolking onderhouden en zo snel mogelijk 
ingrijpen, afgestemd op de context van de probleemsituatie. Dit vereist hoog 
opgeleide streetwise-professionals met een grote discretionaire macht en 
een kleinschalige, in de buurten geïntegreerde organisatie van de politie. De 
informatiesystemen zijn gericht op optimalisering van de taakuitvoering aan 
de basis). Ik spreek hier dan ook liever niet van een ‘professionele organisatie’, 
maar van een ‘organisatie van professionals’. 

Waar een politieorganisatie die sterk centraal wordt gestuurd vooral trouwe 
uitvoerders nodig heeft, heeft een sterk gedecentraliseerde organisatie echte 
professionals nodig. Maar het vergt meer: de informatieprocessen, de wijze 
van leiding geven, de verantwoordingsprocessen zullen ook grote verschillen 
vertonen. En dat roept nieuwe vragen op: Welke kennis is van belang? Welke 
houdingen? Wat is dat vak precies waar we voor moeten opleiden? Als we 
zien hoeveel uiteenlopende eisen er worden gesteld aan het functioneren van 
de politie, dan kan men die vraagtekens gerechtvaardigd plaatsen. Sommigen 
gaan nog verder. 

Peter IJzerman, voormalig voorzitter van het college van bestuur van de 
Politieacademie en Jelle Kuiper, toentertijd korpschef van Amsterdam-
Amstelland, twijfelen er aan of politiewerk wel een vak mag worden genoemd 
(zie hiervoor meer uitgebreid het boek Rust’loos wakend, in 2004 aangeboden 
aan Jelle Kuiper ter gelegenheid van zijn afscheid). Hun twijfel wordt 
gesteund door onderzoek dat geregeld laat zien dat politiemensen hun werk ei-
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genlijk nooit doen op basis van uitsluitend vakinhoudelijke criteria (welke zijn 
dat trouwens: juridische, bestuurlijke, bedrijfsmatige, zelfredzaamheidsbevor-
derende?). Er spelen altijd ook meer persoonlijke overwegingen en houdingen 
een rol: bijvoorbeeld de visie van de betrokken politieambtenaar op zijn taak 
in dat concrete geval, op de rol van de politie of op de verantwoordelijkheid 
van de samenleving. Dat leidt tot verschillende stijlen van politiewerk. Stijlen 
die overal in de literatuur zijn terug te vinden en die al heel lang bestaan. (zie 
voor Nederland onder meer de dissertatie van Van der Torre, 1999) 

Het feit dat er verschillende stijlen bestaan wil naar mijn gevoel nog niet zeg-
gen dat het geen vak is. De ene arts geeft pillen, de andere therapie en de derde 
wacht voorlopig even af. De ene dominee preekt humoristisch, de andere 
dreigt met hel en verdoemenis. De ene wetenschapper zweert bij een falsifice-
rende Popperiaanse benadering en de ander bij etnomethodologisch onderzoek. 
Toch kun je niet zeggen dat de ene wel professioneel is en de andere niet. Dat 
politiemensen een eigen inkleuring geven aan hun taak is op zichzelf niet een 
steekhoudend argument om te concluderen dat politiewerk geen professie 
is. Maar dat zij het doen op manieren die sterk individualistisch zijn, waarop 
nauwelijks wordt gestuurd en, vooral, waarop geen omlijnde sets van waarden 
en normen een sturende werking hebben, maakt dat men gerechtvaardigd 
kan twijfelen bij de vraag of de politie vakmatig, professioneel handelt. Dat 
er (nog immer) weinig gebruikt wordt gemaakt van de kennis die we hebben. 
Dat er op individueel niveau in de organisatie kan worden geopteerd voor 
benaderingswijzen waarvan, bijvoorbeeld uit wetenschappelijk onderzoek, al 
lang vaststaat dat zij onverstandig zijn. En dat er weinig wordt gedaan om tot 
meer eenheid te komen. In die zin is politiewerk nog slechts in beperkte mate 
een ‘echt vak’. Zoals Kuiper het formuleerde: politiemensen verzinnen het 
ter plaatse. Tot op zekere hoogte klopt dat, maar het is wel opvallend dat veel 
politiemensen steeds hetzelfde verzinnen. Overal op de wereld. Zit er dan toch 
meer wetmatigheid, meer vakmatigheid in dan op het eerste gezicht lijkt? 

Het bovenstaande betekent overigens niet dat ik van mening ben dat het 
persoonlijke karakter uit het politiewerk zou moeten verdwijnen. Een 
individuele taakinvulling hangt samen met de discretionaire macht, met het 
frontlijnkarakter van de organisatie, met het verschil tussen leiding en uitvoe-
ring. Politiewerk bestaat uit interacties tussen burger en agent, en dat vergt 
inspelen op concrete problemen binnen specifieke contexten. Goed politiewerk 
vereist wederzijds vertrouwen en begrip, een ontmoeting van mens tot mens en 
niet van functionaris tot burger. Natuurlijk zijn deze ontmoetingen normatief 
ingekaderd. 

Het gaat om de ontmoeting van een ‘ politie’ mens en een ‘gewone’ burger, 
waarbij de eerste binnen vaste (onder meer juridische) kaders werkt en moet 
werken. Maar dat zegt vaak nog weinig over de manieren waarop problemen 
moeten worden aangepakt en, wellicht, kunnen worden opgelost. Wanneer 
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politiewerk te sterk wordt ‘geprotocolliseerd’, dan ontstaat het risico dat de 
burger wordt geconfronteerd met iets wat hij zal ervaren als een mechanische 
benadering. Het gevaar is dat hij zich niet serieus genomen voelt als een partij 
met eigen wensen en verlangens, met eigen mogelijkheden en onmogelijkhe-
den die een bijdrage kan leveren aan de hanteerbaarheid van de situatie. (Ik 
realiseer mij dat bij het vervaardigen van protocollen gewoonlijk rekening 
wordt gehouden met deze aspecten – men kan ook meer procedurele, ruimere 
protocollen vervaardigen die voldoende ruimte laten voor eigen handelingen. 
In de praktijk echter ziet men gewoonlijk dat de protocollen steeds meer wor-
den dichtgetimmerd. Met als uiteindelijk gevaar dat zij dezelfde functie gaan 
vervullen als de ouderwetse dienstvoorschriften: ordners vol voorschriften die 
alleen uit de kast worden gehaald als er iets is misgegaan om een schuldige te 
kunnen aanwijzen). 

De omgeving
De politie opereert in een complexe omgeving. Er wordt heel verschillend tegen 
het politievak aangekeken. Ik doel niet op de formele taakomgeving (burgemees-
ter, officier van justitie, ministers), maar op de burgers. Onderzoek heeft laten 
zien dat de verwachtingen die burgers hebben ten aanzien van de politie ambigu, 
dilemmatisch zijn. Enerzijds verwachten zij dat de politie een crime-fighting 
organisatie is. Een organisatie die de criminaliteit probeert te bestrijden door zo-
veel mogelijk boeven in de kraag te vatten. Die hard en repressief optreedt tegen 
onrecht. Maar wanneer men vraagt wat burgers zélf willen, dan ziet dat plaatje er 
anders uit. Dan speelt die misdaadbestrijding een veel minder grote rol. Dan gaat 
het vooral om (emotionele) ondersteuning, om bereikbaarheid, beschikbaarheid, 
aanwezigheid en probleemgerichtheid in het optreden. 

Het interessante is nu dat burgers die uiteenlopende eisen op hetzelfde moment 
koesteren. Zij verwachten dus tegelijkertijd een ondersteunende, begripvolle 
politie (voor zichzelf) en een harde repressieve politie (voor de bestrijding van 
de boosaardige, bedreigende ander). Die uiteenlopende, vaak tegenstrijdige 
verwachtingen worden wel in steeds duidelijker uitgesproken verwoordingen 
in de richting van de politie geuit. Zo wordt geëist dat de politie effectief is in 
een aantal opzichten. Dat wil zeggen dat de criminaliteit moet dalen als gevolg 
van politieoptreden. Nu heeft onderzoek aangetoond dat de politie (in weten-
schappelijk gecontroleerde experimenten) relatief weinig invloed heeft op 
criminaliteit en andere vormen van onveiligheid. Toch wordt dat gegeven noch 
politiek, noch maatschappelijk geaccepteerd. Er worden doelen gesteld alsof 
politie-inzet het vermogen heeft de onveiligheid te verminderen. Gelijktijdig 
wordt gedaan of de beleidsontwikkeling die erop is gericht de politie te sturen 
ook de verklaring is voor de toegenomen veiligheid. Het is zonneklaar dat 
er een zekere invloed is van de politie op onveiligheid, maar die invloed is 
moeilijk vast te stellen en zeker niet algemeen in harde sturingstermen te 
gieten. We mogen niet vergeten dat de verkeersonveiligheid (gemeten in 
aantallen slachtoffers) al aan het dalen is sinds het begin van de jaren zeventig 
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en de misdaad (zoals gemeten in slachtofferstudies) sinds 1985. Het is dan 
wat gratuite om de (doorzettende) daling van de laatste jaren plotseling toe te 
schrijven aan het nieuwe beleid. 

De politie als dynamische organisatie
De politie is een organisatie met een grote vernieuwingsdrang. Het innovatieve 
vermogen van de organisatie is groot. Er zijn veel visies op het werk, veel 
benaderingen van leiderschap en zij worden geregeld veranderd. Zo maar 
een greep uit de vernieuwingsterminologie van de laatste jaren: intelligence-
led policing, reassurance policing, probleemgericht werken, nodale politie, 
zero-tolerance, nodale politie, de hiërarchische piramide die op zijn kop moet 
staan, tegenhouden, de herdefiniëring van politiezorg (zoals ‘dichtbijpolitie’ en 

‘opsporingspolitie’), de kerntakendiscussie. 

Het gaat hierbij zelden om evenwichtige en op elkaar afgestemde ontwik-
kelingen, maar veelal om plots opkomende hypes die veel aandacht in de 
organisatie krijgen en die zouden moeten leiden tot ‘fundamenteel andere 
aanpakken’. Die drang speelt een zelfstandige, geheel eigen rol in de organisa-
tie. In de praktijk blijkt het gewoonlijk vaak nauwelijks om meer te gaan dan 
om metaforenmanagement en de jacht op de volgende paradigmashift.

Geheel naast deze visionaire oriëntatie zijn politieleiders over het algemeen 
praktisch ingesteld, ad hoc reagerend, gericht op het snel vinden van oplos-
singen. Dat brengt het vak ook mee. Dat leidt ertoe dat de organisatie zowel 
visionair als pragmatisch wordt gestuurd naast, onontkoombaar uiteraard ook, 
bureaucratisch in de zin van onderdeel uitmakend van het bestuurlijke systeem. 
Men kan zich gerechtvaardigd de vraag stellen of het mogelijk is om daarnaast 
nog een andere hoofdlijn van sturing te hebben: de vakmatige, de professio-
nele. Waarschijnlijk is dat heel lastig. Het gebeurt ook maar spaarzaam. In die 
zin wordt het vak niet alleen weinig ontwikkeld, wat er ontwikkeld is wordt 
ook niet geborgd. Als gevolg daarvan is de politie een organisatie met een in 
geringe mate ontwikkeld institutioneel professioneel geheugen (in het Engels 
wordt het nog wat strenger geformuleerd: the police are a non-learning organi-
sation). Het probleem voor de politie is niet vernieuwing of implementatie, dat 
gaat uitstekend, maar continuïteit; het voortbouwen op de verkregen inzichten 
en het verdiepen daarvan. Het versterken van de vakmatigheid in plaats van 
het steeds weer achter een nieuw ideaal aanhollen. De organisatie ontwikkelt 
zich slechts in beperkte mate via een professioneel model. Dat veranderingen 
plaatsvinden op basis van nieuwe concepten en ideeën kan een groot goed zijn. 
Maar het is spijtig als daardoor de vakmatigheid teveel naar de achtergrond 
wordt gedrongen.
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Enkele concluderende opmerkingen
De vorige paragrafen hebben laten zien dat de politie niet alleen een breed, 
complex, dilemmatisch en zich steeds ontwikkelend takenpakket kent, maar 
dat zij dit pakket ook nog eens moet uitvoeren in een ambigue omgeving, van 
waaruit steeds striktere eisen aan de politie worden gesteld. En dat terwijl de 
organisatie slechts in beperkte mate is gericht op inhoudelijke verbeteringen. 
Wil de opleiding daarin veranderingen aanbrengen, dan stelt dat hoge eisen. 
Hoe kan een opleiding inspelen op zoveel verschillende aspecten? 

Ik voel mij niet in de positie om aanbevelingen te formuleren voor het verbe-
teren van de huidige opleiding voor de leidinggevende niveaus van de politie. 
Daarvoor weet ik op dit moment te weinig van de opleiding af. Wel heb ik 
mij de achterliggende jaren verschillende malen verbaasd over wat ik tegen-
kwam. Zoals het feit dat ik college gaf aan een groep studenten vlak voor hun 
afstuderen en dat geen van die studenten de grote namen uit de politieweten-
schappen kende. Of de wat koddig overkomende verbinding met een Engelse 
universiteit. Maar ik realiseer mij dat het gaat om incidentele waarnemingen. 
Om aanbevelingen te doen zou ik meer moeten weten. Ik zal alleen aangeven 
welke elementen ik in de huidige politieopleiding van belang vind, zonder 
daarbij een oordeel uit te spreken over de vraag of dat thans voldoende of 
onvoldoende gebeurt. Ik beperk mij tot de drie aspecten die in mijn ogen het 
belangrijkst zijn.

In de eerste plaats meen ik, met Tops, dat het frontlijn-karakter van de organi-
satie een centraal uitgangspunt in de opleiding moet zijn. Dat geldt ook voor 
het omgaan met de talrijke daarmee samenhangende dilemma’s. De politie 
is immers niet alleen een frontlijnorganisatie. Het is daarnaast ook altijd een 
(juridisch opererende) hiërarchische organisatie, vaak een netwerkorganisatie 
en soms een machinebureaucratie. Juist het omgaan met de verschillen daar-
tussen is van groot belang voor leidinggevenden. Tops noemt drie manieren 
om een frontlijnorganisatie te sturen: via regels, prestaties en personen. Deze 
laatste biedt veruit de meeste mogelijkheden tot verbeteringen. In dat verband 
kan bijvoorbeeld supervisie goed helpen de professionaliteit te vergroten. Zo 
is gebleken dat wanneer (wijk)agenten in de gelegenheid worden gesteld om 
met hulp van supervisoren fundamenteler na te denken over oplossingen voor 
de problemen waarmee zij worden geconfronteerd, zij dat als een positieve 
bijdrage ervaren aan hun vermogen om problemen op te lossen. In de praktijk 
zijn voorbeelden waaruit blijkt dat die problemen ook beter worden opgelost. 
(Hes, 2000) Versterking van de eigen professionaliteit door creativiteit, 
deskundigheid en vaardigheden staat niet gelijk aan het versterken van profes-
sionaliteit door het uit het hoofd leren van protocollen. Daarvoor is nodig dat 
de leidinggevenden ook werkelijk het vak inhoudelijk kunnen ondersteunen. 

Een voorbeeld. In de jaren negentig voerde de Stichting Maatschappij 
Veiligheid en Politie een project uit gericht op het bevorderen van zelfredzaam-
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heid in moeilijke wijken. Koppels bestaande uit een wijkagent en een opbouw-
werker namen deze taak op zich. Zij werden op hun beurt weer begeleid 
door een team van de SMVP. Wat een eye-opener was, dat was het feit dat de 
koppels in de praktijk die inhoudelijke begeleiding zo boeiend en leerzaam 
vonden. Als er zich een probleem voordeed, dan werd gezamenlijk het 
probleem geanalyseerd, werden verschillende mogelijke strategieën bedacht, 
werden de strategieën bekeken op hun gewenste en mogelijk ook ongewenste 
gevolgen. Er werd dus echt tijd gestoken in de inhoudelijke benadering van 
de problemen waardoor het ook mogelijk werd om veel consistenter op te 
treden. Er was meer onderling begrip en er waren, zij het niet geformaliseerd, 
heldere afspraken. Voor veel politiemensen was het voor het eerst dat zij zo’n 
benadering meemaakten. Een benadering die wel heel sterk afweek van wat 
zij aan begeleiding gewend waren van hun eigen chefs. Het probleem met 
deze vorm van sturing was dat hij op termijn niet vanuit de eigen organisatie 
kon worden volgehouden. Het vergt een grote hoeveelheid extra kennis bij de 
direct leidinggevende niveaus, die nauwelijks tot ontwikkeling is gebracht. 

In de tweede plaats acht ik het van belang dat de studenten meer fundamentele 
wetenschappelijke kennis krijgen bijgedracht. Zij zouden moeten leren denken 
vanuit (wetenschappelijke) theorieën. Een voorbeeld: hoe beleven slachtoffers 
van criminaliteit hun victimisatie en wat betekent dat voor hun houding tot en 
hun verwachtingen ten opzichte van de politie? Of ook: hoe beleven mensen 
onveiligheid bij hen in de buurt, of ruimer, op landelijke schaal? Wie kennis 
heeft van psychologische theorievorming, in de sfeer van defensiemechanis-
men of, meer toegepast, theorieën als de Theory of the Just World van Melvin 
Lerner heeft een voordeel. Dergelijke theorieën bieden meer fundamentele 
inzichten in hoe mensen onveiligheid (meer in het bijzonder slachtofferschap) 
beleven en wat die beleving voor gevolgen heeft ten opzichte van hun houding 
tot en verwachtingen van de omgeving. Dan wordt het ook gemakkelijker 
om in reacties naar slachtoffers rekening te houden met dergelijke (voor de 
slachtoffers zelf vaak onbewuste) emoties. Het biedt ook mogelijkheden het 
handelingsrepertoire van politiemensen beter af te stemmen op de belevings-
wereld van hun omgeving. 

In de derde plaats zou de opleiding kunnen proberen bij te dragen aan de 
verbetering van het institutionele leervermogen van de organisatie. Het is 
opvallend hoeveel vernieuwingen bij de politie in feite oude wijn is, in vaak 
niet eens zo nieuwe zakken. Daartoe zijn tenminste twee aspenten van belang

Kennis van de geschiedenis van de politie en de politiewetenschap. Veel • 
vernieuwing bouwt voort op eerdere ontwikkelingen. Veel zakt weg om in 
een later stadium weer terug te komen. Dit soort dynamiek is heel normaal. 
Maar soms ook worden vernieuwingen aangekondigd die nauwelijks 
die naam verdienen. Die bijvoorbeeld tien, vijftien jaar geleden ook al 
uitgebreid in de belangstelling hebben gestaan. Het is jammer om niet te 
profiteren van de kennis die toen al is verkregen. Als oude termen, begrip-
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pen, ideeën en visies van stal worden gehaald, al dan niet in een vernieuwd 
jasje (zoals recentelijk het begrip reassurance policing), dan is het handig 
te weten waar die ontwikkeling vandaan komt en waar de relatie ligt met 
eerdere ontwikkelingen. Waarom zijn die weggezakt? Wat is er destijds 
fout gegaan? Wat willen we er nu mee bereiken? Kunnen we de oude 
kennis waarover we nog beschikken een rol laten spelen bij de hernieuwde 
ontwikkelingen? 
Profiteer van ‘gouden grepen’. Soms worden vernieuwingen aangebracht • 
die buitengewoon goed blijken te voldoen. Leer hoe daarop kan worden 
voortgebouwd en voorkom dat zaken die goed voldoen teloor gaan door 
de zoveelste innovatie waarvan nog maar moet worden afgewacht wat hij 
opbrengt. Dit is geen pleidooi om innovatie af te remmen. Integendeel: 
innovatie moet doorgaan, alleen niet ten koste van wat goed werkt.  
Voor de bevolking is de politie vóór alles een organisatie waarop ze moeten 
kunnen rekenen, die zich aan afspraken houdt, die consistent is. Innovatie 
heeft bij de bevolking geen hoge prioriteit. 

Het zou niet van realiteitszin getuigen om alleen in te zetten op de ontwikke-
ling van de professionaliteit. Juist de afstemming van de verschillende typen 
politiewerk en de tegenstrijdige eisen die zij stellen aan organisatie, functie 
èn functionaris verdienen aandacht. Dat vereist, meer dan ‘vakken leren’ of 

‘kennis nemen van onderzoek’. Het vraagt een sterk integrale aanpak van het 
onderwijs, waarin de studenten leren om de dilemma’s van de verschillende 
facetten tot één geheel te smeden. Kortom, er blijven voor het onderwijs 
voldoende uitdagingen over voor de komende jaren. Rest alleen nog de vraag 
of de opleiding zich in de toekomst uitsluitend moeten blijven richten op de 

‘officiële’ politie. Is het niet verstandig om ook eens de aandacht te richten op 
andere doelgroepen?

Geraadpleegde bronnen

Bayley, D.H., Shearing, C.D., The new structure of policing: description, 
conceptualization, and research agenda. (Washington D.C. - 2001): National 
Institute of Justice

Boutellier, J.C.J., Meer dan veilig: over bestuur, bescherming en burgerschap.  
(Den Haag - 2005): Boom

Broer, W, C.C. Schreuder, Vijver, C.D. van der, Eindbalans organisatiever-
andering politie Haarlem. (Den Haag - 1987): Ministerie van Binnenlandse 
Zaken



246

Denkers, F.A.C.M., Op eigen kracht onveiligheid de baas. (Lelystad - 1993): 
Koninklijke Vermande

Garland, D., The culture of control: crime and social order in contemporary 
society. (Chicago - 2001): The University of Chicago Press

Goldstein, H., In: Crime and Delinquency, “Improving policing: a problem-
oriented approach”. (p. 236-258) (1979)

Hes, J., Recht doen aan de buurt. (Dordrecht - 2000): SMVP

Hoogenboom, A.B., Muller, E.R., Voorbij de dogmatiek: publiek-private 
samenwerking in de veiligheidszorg. (Zeist - 2002): Kerckebosch

Jones, T., Newburn, T., In: British Journal of Criminology 42, “The transfor-
mation of policing? Understanding current trends in policing systems”. (p. 
129-146) (2002)

Kelling, G.L., Coles, C.M., Fixing broken windows. Restoring Order and 
Reducing Crime in our Communities. (New York - 1996): The Free Press

Kuiper, J., Rust’loos wakend. (Alphen aan den Rijn 2004): Kluwer

Lerner, M.J., The belief in a Just World. A fundamental delusion.  
(New York/London - 1980): Plenum Press

Meershoek, G., De geschiedenis van de Nederlandse politie. De gemeentepoli-
tie in een veranderende samenleving. (Amsterdam - 2007): Boom

Commissie Sociale zelfredzaamheid, Stichting Maatschappij en Politie, Naar 
een nieuwe balans van verantwoordelijkheden. (Arnhem - 1990): Gouda Quint

Adviescommissie Beleidsplanning Politie, Plannen met de politie - 
Tussenbericht. (1986)

Projectgroep Organisatiestructuren, Politie in Verandering. (Den Haag - 1977): 
Staatsuitgeverij

Raad van hoofdcommissarissen, Politie in Ontwikkeling. (Den Haag - 2006)
Adviescommissie beleidsplanning politie, Politiebeleid volgens plan? - 
Eindrapport. (Den Haag - 1987): Staatsuitgeverij

Relatie tussen de primaire politie-opleiding en de politie-praktijk - 
Eindrapport.  
(Den Haag - 1978): Staatsuitgeverij



247

Reuss-Ianni E., Ianni, E.A., In: Punch, M. (red.), Control in the police orga-
nization, “Street-cops and management-cops. Two cultures of policing”. (p. 
251-274) (Cambridge(Mass.) 1983): The MIT-press

Tops, P. W., Kennis van de Frontlijn. Rede uitgesproken ter gelegenheid van 
de installatie tot lid van het College van Bestuur van de Politieacademie, 
Apeldoorn 4 april 2007. (Apeldoorn - 2007): Politieacademie

Torre, E.J. van der, Politiewerk. Politiestijlen, community policing, professio-
nalisme. (Alphen aan den Rijn - 1999): Samsom

Vijver, C.D. van der, In: Gunther Moor, L., Leuw, E. (red.), 
Beslissingsmomenten in het strafrechtelijk systeem, “Achtergronden van 
verbaliserend optreden”. (p. 109-124) (Utrecht - 1978): Ars Aequi Libri

Vijver, C.D. van der, De burger en de zin van strafrecht.  
(Lelystad - 1993): Koninklijke Vermande



248



249

Onverwachte wendingen

Het begint met de melding dat ergens een hennepkwekerij is. Zonder enig 
vooroverleg gaan we op pad, we hebben geen veiligheidsvesten aan en er is 
geen taakverdeling of doel- aanpak-analyse gemaakt. Nee, alles moet heel 
snel, er is weinig tijd! Door mijn hoofd gaan de lessen die ik heb gevolgd 
over het belang van communiceren, maar ik voel me als student niet de 
persoon om het ‘ervaren’ team hierop aan te spreken. We arriveren bij het 
flatgebouw en lopen naar de derde etage. Op het moment dat we binnenko-
men, staat iemand op het balkon aan de achterkant van de flat zakken vol 
met wiet-toppen naar beneden te gooien. Beneden staat een man met een 
fiets die de zakken opvangt en er mee wegfietst. Op zo’n moment voel je 
je best overdonderd, je staat met het hele team boven in de woning terwijl 
hetgeen waarvoor je komt gewoon wegfietst. Naderhand werd er enkel wat 
nagesproken onder het genot van een kopje koffie, maar enige evaluatie, 
aanbeveling of advies voor een toekomstige, soortgelijke actie blijft uit.

Een andere keer moeten we een verdachte moet aanhouden. Voor we aan de 
actie beginnen, is nu alles goed doorbesproken middels een doel-aanpak-
analyse. De woning bestaat uit meerdere kamers, vermoedelijk is er een 
vuurwapen aanwezig. Als we de juiste kamer hebben gevonden, roept onze 
teamchef: ‘De deur moet eruit!’ Ik trap, zonder goed na te denken hoe je 
nu eigenlijk een deur in dient te trappen, in het midden van de deur. De 
deur gaat niet open, er zit alleen een enorme scheur in. Gelukkig opent 
de verdachte vervolgens zelf de deur. Hij wordt de kamer uitgesleurd en 
aangehouden. Er liggen messen op de vloerbedekking en onder het bed een 
vuurwapen. In de woning is ook een zwakbegaafd aan cocaïne verslaafd 
meisje van 23 jaar aanwezig, dat door de verdachte gebruikt wordt als 
prostituee. Een ernstige soort van misbruik en dan wordt het natuurlijk een 
heel triest verhaal… en moet je overgaan op het verlenen van hulp.
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Slotbeschouwing
Pieter Tops

Bij de opzet van dit boek is voor twee inhoudelijke uitgangspunten gekozen. 
In de eerste plaats zou het vooral over het vak en het vakmanschap van poli-
tiefunctionarissen moeten gaan. Hoe oefenen zij hun functie op een adequate 
manier uit? Wat voor criteria gelden daarvoor in een moderne samenleving? 
Welke saillante ontwikkelingen doen zich daar in voor? In de tweede plaats 
zou het boek zo veel mogelijk moeten aansluiten bij de levende werkelijkheid 
van politiemensen. Met wat voor situaties krijgen zij in de uitoefening van 
hun vak te maken? Welke vragen en dilemma’s doen zich daarbij voor? Hoe is 
daar op een goede manier mee om te gaan? En last but not least: wat betekent 
dat voor het opleiden van politiemensen? En voor de Politieacademie? Om het 
boek zo concreet mogelijk te maken, zijn gebeurtenissen en voorvallen uit de 
alledaagse politiepraktijk verzameld. Deze praktijk- en politieverhalen spelen 
een rol in elk hoofdstuk. Soms als illustratie van het betoog of van een deel 
daarvan. Soms als rode lijn van het hoofdstuk. Soms ook als drager van de 
analyses. 

Op deze wijze zou het boek naar onze mening recht doen aan de inzet en bij-
drage van Ineke Stam aan de ontwikkeling van de Politieacademie. Versterking 
van het alledaagse vakmanschap is daarin immers een belangrijk motief 
geweest. En het boek zou daardoor ook, zo veronderstellen wij, als inspiratie-
bron kunnen dienen voor actuele discussies over kwaliteit en functioneren van 
de politie. En wel door datgene centraal te stellen, waar het uiteindelijk om 
zou moeten gaan, namelijk de inhoud en kwaliteit van het werk zelf. Het boek 
gaat, zo is de intentie, over het hart van het vak.     

1. Wat is politievakmanschap? 
Het centraal stellen van het vak en van vakmanschap lijkt verstandig en klinkt 
ook sympathiek. De vraag is wel waar we het dan precies over hebben. Die 
vraag goed beantwoorden is nog niet zo eenvoudig, zo blijkt uit verschillende 
bijdragen aan dit boek. 

Mertens helpt ons in zijn bijdrage op weg, door het verschil te omschrijven 
tussen een ‘vakman’ en een ‘professional’, begrippen die in het dagelijkse 
spraakgebruik nogal eens als synoniemen worden gebruikt. Kern van het 
verschil is dat een vakman over een betrekkelijk stabiel en gestandaardiseerd 
gedragsrepertoire beschikt, terwijl een professional meer doel- en middelzoe-
kend en creatief is. Hoe nuttig het onderscheid ook is, de vraag is of het ons 
op dit moment in de discussie over politievakmanschap veel verder brengt. 



252

Het hart van die discussie is nu immers juist de mate van standaardisatie en 
voorspelbaarheid, welke voor politiewerk nuttig, mogelijk en wenselijk zou 
zijn. In plaats van die te kunnen veronderstellen, is die inzet van debat. Het 
begrip ‘discretionaire ruimte’ neemt daarin een belangrijke plaats in. Die heeft 
betrekking op de ruimte (of de vrijheid) die politiefunctionarissen hebben 
om naar bevind van zaken te kunnen handelen en te doen wat hen gegeven 
de situatie juist lijkt. Die discretionaire ruimte zou nodig zijn om situationele 
intelligentie of situationele kwaliteit tot ontwikkeling te kunnen brengen. 

Dat politiemensen over die discretionaire ruimte beschikken is lange tijd 
ontkent, aldus Van de Vijver in zijn bijdrage. Inmiddels is die erkenning er wel, 
en lijkt de discretionaire ruimte een soort geuzenterm te zijn geworden. Maar 
eenduidig en onomstreden is die niet. De discussie heeft een aantal dimensies, 
zo blijkt uit de bijdragen aan dit boek. 

De discussie heeft in de eerste plaats een normatieve dimensie: is discretio-
naire ruimte (of situationele intelligentie) gewenst? Ja zeggen velen, want het 
schept de ruimte voor een betere en rechtvaardigere beoordeling van uiteenlo-
pende situaties. Je kunt beter recht doen aan de specifieke kenmerken die elke 
situatie nu eenmaal in zich heeft. Rijden met mistlampen is verboden, maar 
is het nodig om het onhandige bejaarde stel te bekeuren (Denk niet wit, denk 
niet zwart, pagina 81)? Lopen door rood licht mag niet, maar is het wenselijk 
om de jogger op de druilige avond te bekeuren (bijdrage Nap, pagina 71)? 
Politiewerk is maatwerk, zo stelt Jan Nap in zijn bijdrage, en per keer moet 
worden bekeken wat wijs en rechtvaardig is. Ho eens, zeggen anderen, dat 
klinkt allemaal wel interessant, maar schept dit niet de ruimte voor willekeur 
en misbruik? Wat blijft er van rechtsgelijkheid over? Treden persoonlijke 
opvattingen niet in plaats van vastgestelde normen?  Doordat de bejaarden een 
aandoenlijke indruk maken, kunnen ze mooi wegkomen, dit in tegenstelling 
tot de patserige BMW-rijder uit hetzelfde verhaal. Begrijpelijk wellicht, maar 
terecht en rechtvaardig? 

De discussie kent ook een empirische dimensie. In welke mate wordt die 
discretionaire ruimte gebruikt? Wanneer wordt situationele intelligentie toe-
gepast en wanneer niet? Uit de buitenlandse literatuur weten we daar wel iets 
over. Gebleken is bijvoorbeeld dat politiemensen (en andere frontlijnwerkers) 
geneigd zijn om hun discretionaire ruimte vooral te gebruiken voor mensen 
waarvan zij vinden dat die het verdienen. Voor de anderen geldt de harde 
werkelijkheid van ‘regel is regel’ (Maynard-Moody en Musheno, 2003). 
Daarmee weten we overigens nog niet hoe vaak van discretionaire ruimte 
gebruik wordt gemaakt. Volgens Mertens zou bij organisaties in de publieke 
dienstverlening zo’n 80% van de gevallen uit routine kunnen bestaan, de rest 
wordt gekenmerkt door variëteit. Of dit ook voor de politie geldt, weten we 
niet. Hoe vaak, in welke omstandigheden en in welke mate van standaard-
normen en protocollen wordt afgeweken is niet bekend. Wel is duidelijk dat 
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niet alle onderdelen van het politiewerk in gelijke mate gekenmerkt worden 
door discretionaire ruimte (zie Van de Vijver in deze bundel). Politiewerk 
in georganiseerde verbanden (mobiele eenheden, aanhoudingseenheden en 
arrestatieteams) is bijvoorbeeld sterk hiërarchisch en geprotocolliseerd. Maar 
we tasten in het duister over de vraag voor hoeveel procent van het politiewerk 
dat geldt.   

De discussie heeft voorts ook een instrumentele dimensie. Wanneer is poli-
tiewerk effectief? Welke mate van discretionaire ruimte is daarvoor nodig? 
Dat die bij politieoptreden in georganiseerde verbanden, zoals juist geschetst, 
betrekkelijk klein moet zijn, zal wel door weinigen bestreden worden. Maar 
dat geldt niet voor alle situaties. Met geweldgebruik door de politie bijvoor-
beeld, wordt uiterst terughoudend omgesprongen. Dat is de regel. Maar soms 
is geweld nodig, heeft het althans een gewenst effect, juist in situaties waarin 
het normaal niet gebruikt zou worden. Fraai voorbeeld is het verhaal van De 
Blouw en Sprenger over het geluid van één vlakke hand, zoals in deze bundel 
opgenomen (zie pagina 49). Eigenlijk mag het niet, maar in deze context werkt 
het wel, en zal het door weinigen veroordeeld worden. Het voorbeeld maakt 
ook duidelijk dat discretionaire ruimte niet altijd wordt gevuld door het afzien 
van gebruik van repressieve bevoegdheden (zoals bij de mistlampen en de 
jogger), maar juist door het expliciet gebruik ervan. Op die manier kan ook het 
pleidooi van Van den Brink en Van Os in deze bundel worden verstaan, om 
in probleemwijken een strak beleid van handhaving te praktiseren, strakker 
wellicht dan in andere wijken nodig is. 

De discussie kent tot slot ook een culturele dimensie, die betrekking heeft op 
het zelfbeeld en de identiteit van de politie. Wie zijn wij? Wat is onze essentie? 
Dit is misschien wel de meest gevoelige en emotionele kant van de discus-
sie. Aan de ene kant staat de opvatting dat in de discretionaire vrijheid van 
politiefunctionarissen, en de ruimte die daarin besloten ligt voor situationele 
intelligentie, de kern van het politievak ligt. Het maakt het mogelijk om 
verstandig op situaties in te spelen, en daardoor invulling te geven aan de 
‘echte’ taak van de politie (herkenbare orde handhaven, maatschappelijke vrede 
realiseren, bijdragen aan een ‘just world’). In deze bundel zijn de bijdragen 
van Nap en van De Blouw en Sprenger onder deze benadering te rangschik-
ken. Anderen zullen niet ontkennen dat enige discretionaire ruimte nodig is,  
maar wijzen ook op de beperkende werking ervan op de ontwikkeling van 
het politievak. (Voormalige) politiechefs als Jelle Kuiper en Peter IJzerman 
betwijfelen bijvoorbeeld of het politiewerk wel een vak genoemd mag worden, 
omdat naast vakinhoudelijke criteria ook altijd persoonlijke overwegingen en 
houdingen een rol spelen (volgens hen een te grote rol, zie de bijdrage van Van 
de Vijver aan deze bundel). En Adang spreekt in zijn hoofdstuk, in navolging 
van Fyfe, over het split second syndrome van de politie, dat onder andere 
gebaseerd is op het idee dat politiewerk vraagt om beslissingen in een fractie 
van een seconde en dat ‘iedere situatie anders is’. Dit syndroom staat een 
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vakmatige aanpak en beheersing van (gevaars)situaties in de weg, aldus Adang. 
De conclusie van Van de Vijver is robuust: ‘Dat politiemensen een eigen 
inkleuring geven aan hun taak is op zichzelf niet een steekhoudend argument 
om te concluderen dat politiewerk geen professie is. Maar dat zij het doen op 
manieren die sterk individualistisch zijn, waarop nauwelijks wordt gestuurd 
en, vooral, waarop geen omlijnde sets van waarden en normen een sturende 
werking hebben, maakt dat men gerechtvaardigd kan twijfelen bij de vraag 
of de politie vakmatig, professioneel handelt.’ Ook voor degenen voor wie 
persoonlijke verantwoordelijkheid en ruimte voor situationeel handelen tot de 
wezenskenmerken van de politie behoren, zal deze conclusie niet onacceptabel 
zijn. 

Wat onze analyse duidelijk maakt, is dat het debat over politievakmanschap 
intensief wordt gevoerd en dat het een meerkoppig monster is. De discussie 
is complex, en dan hebben we de ontwikkelingen rondom multicultureel 
vakmanschap (zoals geanalyseerd door De Vries in deze bundel) en de voor-
beeldfunctie van de politie (Ruessink) nog niet belicht. Door de toenemende 
diversiteit in de samenleving, kan de politie steeds minder werken volgens vas-
te patronen, aldus De Vries. En juist omdat de politie anderen op hun gedrag 
en handelswijze aanspreekt en unieke bevoegdheden heeft, is het essentieel dat 
zij zelf een voorbeeldfunctie vervult, aldus Ruessink, en die strekt zich ook uit 
over privé-gedrag van politieagenten. Professioneel handelen beperkt zich dus 
niet tot de uren waarin men officieel ‘in dienst’ is. 

De discussie is een meerkoppig monster en de vraag is of dat monster te 
temmen is. Vermoedelijk niet, en dat is ook niet zo erg, integendeel zelfs. 
De discussies behoren tot de kern van het vak, omdat het een levend vak is, 
dat zich voortdurend ontwikkelt, en waarover verschillende opvattingen en 
inzichten bestaan. Dat debat de ruimte geven, is van belang, zonder dat dit 
betekent dat ‘anything goes’. Er is wel degelijk voortschrijdend inzicht, er zijn 
ervaringen en routines waar op teruggevallen kan worden, er is sprake van een 
zich ontwikkelende vakmatigheid, die verder gaat dan de persoonlijke inzich-
ten en motivatie van betrokken politiemensen. 

Voor de Politieacademie vormen deze discussies een permanente uitdaging. 
Een platform zijn waarop deze discussies serieus en geïnformeerd gevoerd 
kunnen worden is daarbij van het grootste belang. Onderzoek doen naar 
feitelijk gedrag in discretionaire ruimte, maar ook naar regelmatigheden en 
routines in politiegedrag is van grote betekenis. Het is opvallend hoe weinig 
we daar nog van af weten gegeven het belang ervan voor discussies over de 
kwaliteit van de politie. En verder zal in het onderwijs een goede training in 
morele dilemma’s en gebruik van discretionaire ruimte van het grootste belang 
blijven. Praktijk- en politieverhalen kunnen daarin een belangrijke rol spelen. 
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2. Verhalen en hun betekenis voor het politiewerk 
Verhalen over het alledaagse politiewerk zijn doorgaans interessant en instruc-
tief. Vaak zijn ze spannend, omdat ze gaan over voorvallen die complex zijn 
en iets onverwachts hebben. Er zit doorgaans ook enige dreiging en gevaar in 
en er is vaak moed en directheid nodig om er goed in te kunnen opereren. Veel 
van de politieverhalen die in deze bundel zijn opgenomen, getuigen daarvan. 
En hoewel het dagelijkse politiewerk veel routine bevat, en soms ook ronduit 
saai is, zijn het wel de krenten uit de pap; aan het meemaken en weten te 
doorstaan van dit soort situaties ontlenen veel politiemensen hun motivatie 
en beroepseer. En het dagelijkse werk mag dan veel routine omvatten, er is 
altijd de kans – en vaak ook de hoop – dat zich ‘hier en nu’ iets onverwachts 
en spectaculairs zal voordoen. Die wisselvalligheid en onvoorspelbaarheid van 
politiewerk is er een belangrijk kenmerk van (zoals ook blijkt uit de verhalen 
over ‘onverwachte wendingen’ voorafgaand aan dit hoofdstuk; zie pagina 249).  

Verhalen over politiewerk zijn echter niet alleen ‘leuk’, ‘spannend’ of een 
heroïsche verdichting van een doorgaans wat saaiere alledaagse werkelijk-
heid. Ze zijn meer dan dat. De verhalen gaan over politievakmanschap en 
de ontwikkelingen daarin. Over de persoonlijke inzet en moed die daarvoor 
soms nodig is. Ze geven de onzekerheden en dilemma’s aan en de manier 
waarop daar in concrete situaties mee is om gegaan. Ze bevatten inzicht in 
en vuistregels voor het functioneren van agenten. Ze maken duidelijk hoe 
die agenten met hun discretionaire ruimte omgaan. Verhalen hebben daarom 
ook een belangrijke opvoedende en socialiserende functie. Door het vertellen, 
begrijpen en bekritiseren van verhalen wordt over de kern van het politiewerk 
gesproken. Politieverhalen construeren identiteit: wie zijn wij, wat wordt van 
ons verwacht, wat verwachten wij van anderen, hoe kijken wij tegen de wereld 
aan. 

De betekenis van verhalen strekt zich waarschijnlijk uit over vrijwel alle 
sferen van het menselijke leven. Toch lijken zij in het bijzonder van belang 
voor beroepen waarin onzekerheid en onvoorspelbaarheid in de beroepsuitoe-
fening samengaan met een vooral praktisch georiënteerde beroepsopleiding. 
De politie valt daar zeker onder. Verhalen zijn daarom een belangrijk voertuig 
in het opleiden en begeleiden van politiemensen. Er wordt ook gebruik van 
gemaakt. Te denken valt bijvoorbeeld aan de case-studies die binnen de 
School over Politieleiderschap zijn ontwikkeld (zie Mertens, 2006). Het 
boekje over ‘waardevolle politieverhalen’ , dat handelt over de relatie tussen 
politie en Marokkaanse jongeren, en is uitgegeven in de onderzoeksreeks van 
de Politieacademie, is er een voorbeeld van (Van der Torre en Stol, 2000). 
Gedacht kan ook worden aan het boek van Mirjam Elias over de Politie 
Haaglanden, waarin met een ongekende openheid (hoezo de politie een 
gesloten organisatie?) een reeks politieverhalen is opgetekend (Elias, 1997). 
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Een observatie, die verder onderzocht moet worden, is dat relatief veel 
politieverhalen over het primaire proces gaan (wat maak je ‘op straat’ mee) 
en relatief weinig over de interne organisatie (hoewel er die natuurlijk ook 
genoeg zijn). Er lijken ook een aantal ‘root-stories’ (oerverhalen) te bestaan, 
die uitdrukking zijn van gekoesterde politieprincipes. Het verhaal over de 
geveinsde storing in het portofoonverkeer, waardoor een agent de orders van 
het hoofdbureau kon negeren, is daar een voorbeeld van (Tops, 2007). Het 
markeert de ruimte die er in een hiërarchische organisatie bestaat voor situati-
onele intelligentie, zonder die hiërarchie formeel aan te tasten, zo zou men de 
diepere betekenis (de gekoesterde waarde) ervan kunnen omschrijven.   

Kortom: politieverhalen vormen een vehikel om over de essentie van het 
politievak te spreken. Ze moeten niet alleen overtuigend geformuleerd worden, 
maar ook besproken en bekritiseerd, zoals Mertens aangeeft in dit boek. In 
briefings en debriefings zouden zij een belangrijkere rol kunnen spelen dan nu 
vaak het geval is (zie De Blouw en Sprenger in dit boek). Verdere doorontwik-
keling van deze traditie binnen de politie en de Politieacademie is gewenst. 
Overwogen moet worden om een ‘verhalenbank’ aan te leggen. Versterking 
van vaardigheden in het vertellen, optekenen en gezamenlijk bespreken van 
verhalen is noodzakelijk.    

3. Andere thema’s 
Behalve over deze twee thema’s, die direct aan de opzet van het boek refereren, 
heeft de bundel ook informatie en inzichten opgeleverd over andere onderwer-
pen die voor ontwikkelingen in het politievak van belang zijn. Ik zal ze hier 
kort aanstippen:

Akerboom en Adang gaan in op de betekenis van geweld en geweldsbeheer-• 
sing. Akerboom voorziet een ontwikkeling waarin de politie steeds vaker 
met geweld zal worden geconfronteerd. Daar hebben we nog geen goed 
antwoord op.  Om dat te formuleren is onder andere een verandering in het 
veiligheidsdenken nodig van ‘wat is er gebeurd’ naar ‘wat zou er moeten 
gebeuren’. Adang laat zien dat er op het terrein van gevaarsbeheersing al 
het een en ander aan geaccepteerde inzichten en reactiepatronen ontstaan is. 
Hij pleit voor een verdere doorontwikkeling van Public Order Management.

In zijn bijdrage schetst Klerks op een overtuigende wijze aan welke ontwik-• 
kelingen het recherchevak allemaal onderhevig is. Het maakt een enorme 
ontwikkeling door, die samenhangt met technologische en wetenschappe-
lijke ontwikkelingen (zoals DNA-onderzoek), maar ook met maatschappe-
lijke veranderingen. De publicitaire druk rond recherchewerk wordt almaar 
groter en groter, terwijl er ook nieuwe spelers en concurrenten op de markt 
verschijnen. Dat alles vraagt om een verdieping en versteviging van het 
vakmanschap, dat niet alleen meer technisch of politie-inhoudelijk is, maar 
zich ook uitstrekt over het ‘managen’ van omgeving en openbaarheid.
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Van den Brink en Van Os laten zien dat aan gebiedsgericht werken in • 
probleemwijken specifieke eisen worden gesteld. Intensieve samenwerking 
met burgers en andere publieke en maatschappelijke organisaties is gewenst. 
Dat stelt hoge eisen aan het leiderschap van deze organisaties en van de 
politie. Goed ontwikkeld programmamanagement is noodzakelijk; in 
tegenstelling tot wat deze wat technocratische term lijkt te impliceren, is dat 
vooral een normatieve en inhoudelijke opdracht.

Vakmanschap van de politie heeft te maken met individuele kwaliteiten • 
van politiefunctionarissen. Maar er is ook een institutionele component die 
aan dat vakmanschap bijdraagt. Fijnaut laat dat in zijn bijdrage zien, daar 
waar hij de lokale ontworteling van de politieorganisatie aan de orde stelt. 
Die heeft consequenties voor de kwaliteit van het politieoptreden, bijvoor-
beeld bij Nieuwjaarsincidenten op het platteland. Volgens Fijnaut is voor 
versterking van lokale verankering een nationalisering van de politie nodig. 
Als het om de institutionele vormgeving van de politie gaat, pleit D’Hondt 
ervoor om de politie vooral als een maatschappelijke institutie te zien.   

De internationale kant van het politiewerk is de afgelopen jaren steeds • 
belangrijker geworden, en is inmiddels eigenlijk ‘doodnormaal’. 
Bruggeman en De Boer laten in hun bijdragen zien, dat vergelijking met 
het politiewerk in andere landen, vooral het zicht op de kenmerken en 
kwaliteit van het eigen functioneren kan versterken. Zij doen dat beiden 
door een vergelijking met België te maken, zij het vanuit een verschillend 
perspectief. Bruggeman laat zien wat de politie in Vlaanderen (en België) 
van de Nederlandse ontwikkelingen heeft geleerd of nog kan leren. Bij dat 
laatste horen volgens Bruggeman ook centralisatie en kwaliteitverhoging 
van het politieonderwijs. Den Boer kiest voor een ander perspectief, en laat 
zien dat de Belgen het op een aantal punten beter doen dan de Nederlanders. 
Belgische politiechefs beheersen bijvoorbeeld hun talen en blijken ook te 
lezen!

Kwanten tenslotte gaat in zijn bijdrage onder meer in op de lange tijd nogal • 
problematische relatie tussen politie en wetenschap. Daar is volgens hem 
inmiddels toch wel verbetering in gekomen, en daar kunnen beide van 
profiteren. Het vereist wel een specifieke invulling en positionering van 
wetenschappelijk handelen, iets wat ook door anderen wordt geconstateerd; 
Adang, Nap, De Blouw en Sprenger , Klerks, De Vries en Ruessink pleiten 
bijvoorbeeld voor vormen van action-research en gebruiksgericht evalueren.   

Dat laatste impliceert ook een opdracht aan de Politieacademie. Het is een 
rode draad die door dit boek loopt. Verbinding tussen onderwijs, onderzoek 
en de praktijk van politiefunctionarissen en politiekorpsen is voor de verdere 
doorontwikkeling en legitimiteit van de Politieacademie van het grootste 
belang. Op dit punt bestaan er veel mogelijkheden en grote verwachtingen. 
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Het is de taak van de mensen die nu aan het roer van de Politieacademie 
komen om, voortbordurend op het werk van Ineke Stam, deze kansen ook te 
grijpen!
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Een man wordt aangehouden voor overlast en openbare dronkenschap. Op weg 
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maar door. De groepschef raakt steeds meer verontwaardigd en op een gegeven 
moment is de maat vol. Met de vlakke hand geeft hij de man een mep op de wang: 
‘Genoeg nu! Mond dicht!’  

Zomaar een verhaal uit een van de essays in deze bundel. Zij gaan over het vak en 
het vakmanschap van politiefunctionarissen. Hoe oefenen zij hun functie op een 
adequate manier uit? Wat voor criteria gelden daarvoor in een moderne samen-
leving? Via praktijkverhalen wordt de levende werkelijkheid van politiemensen 
naar boven gehaald. Met wat voor situaties krijgen zij in de uitoefening van hun 
vak te maken? Welke vragen en dilemma’s doen zich daarbij voor? Hoe is daar op 
een goede manier mee om te gaan? En wat betekent dat voor het opleiden van 
politiemensen? En voor de Politieacademie? 
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