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Voorwoord

Anderhalf jaar geleden zocht één van de initiatiefnemers van
‘Plankzaken opgeruimd’ mij op in het bureau in Utrecht. Hij vertelde
dat een kleine groep mensen een even ambitieus als simpel plan had
opgevat. Ze wilden op één dag met vereende krachten alle ‘plankzaken’
opruimen. Het maakte mij meteen enthousiast en nieuwsgierig hoe ze
dit ooit voor elkaar zouden kunnen krijgen. Maar mensen die zich met
zoveel overgave op een uitdaging als dit willen storten kunnen meteen
rekenen op mijn steun!
Dit was het begin van een ‘beweging’ die deze initiatiefnemers stap
voor stap met veel toewijding hebben weten uit te bouwen tot een grote
groep actieve politiemensen die mee hebben geholpen aan het ambi
tieuze doel. De beweging heeft geleid tot meerdere landelijke actie
dagen waarin steeds de lokale politiemensen zelf de grote organisatoren waren. Men maakte gebruik van elkaars goede voorbeelden om
snel en zorgvuldig met een bulk van zaken om te gaan. Wat mij betreft
een prima voorbeeld van het nemen van ‘professionele ruimte’ voor
vakmanschap, een thema dat nu grote prioriteit heeft bij de vorming
van de Nationale Politie.
Het doel van de actie is misschien strikt genomen niet bereikt. Niet
in één dag en ook niet alle plankzaken zijn weg. Van het begin af
aan hebben we er echter ook over gesproken dat de ‘eenmalige’ actie
zou moeten kunnen leiden tot een meer duurzame oplossing voor de
grote hoeveelheid aangiftes van burgers die door de politie niet tijdig
in behandeling genomen kunnen worden. De initiatiefnemers waren
er steeds van overtuigd dat deze actie ook inzichten zouden opleveren
voor die duurzame oplossing. De bouwstenen die in dit boek beschreven staan, lijken een goede aanzet hiervoor te bieden.
Wat misschien nog belangrijker is dan deze bouwstenen, is dat politie
mensen die zich al jarenlang zo goed mogelijk hebben ingespannen
om aangiftes goed af te wikkelen zichzelf veel meer op de kaart hebben
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gezet. Onze mensen hebben er jarenlang last van gehad dat ze niet
konden doen wat er van hen verwacht werd door de samenleving. Nu
hebben ze laten zien dat hun vakmanschap een van de belangrijkste
elementen van goed politiewerk in de opsporing is. Zo dwingen deze
professionals af dat we meer naar hen luisteren en moeten we ook de
volgende stappen zetten om het werkproces van aangifteafhandeling
verder te professionaliseren.
Er gebeurt op dit moment heel veel binnen politie en OM om de prestaties in de strafrechtketen te verbeteren. Dit boek laat wat mij betreft
zien dat ‘Plankzaken opgeruimd!’ hier ook een belangrijke bijdrage
aan heeft geleverd en nog zal leveren, de bijdrage van veel operationele
politiemensen én OM’ers op de werkvloer zelf. Een mooi initiatief dat
in dit boek helder is beschreven!
Stoffel Heijsman, Politiechef eenheid Oost-Nederland
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1

Inleiding

Plankzaken zijn aangiftes die te lang blijven liggen bij de politie. Een
lastig en complex probleem voor veel politiemensen en natuurlijk nog
veel vervelender voor de burgers die het betreft: zij die aangifte hebben gedaan en veelal slachtoffer zijn van een ‘veelvoorkomend’ misdrijf. Hoog tijd dus om er iets aan te doen, zo dacht een groep van
vijf mensen binnen de politie. Het idee groeide om alle plankzaken op
één dag op te ruimen door een zorgvuldig voorbereide landelijke actie
met heel veel politiemensen die de handen ineen hebben geslagen. Die
ambitie zorgde voor ruimte en gaf veel politiemensen energie om mee
te doen. Natuurlijk waren er ook twijfels of de ‘droom’ wel haalbaar
zou zijn. Echter kregen deze niet de overhand en is er een beweging op
gang gekomen die gaandeweg de naam ‘Plankzaken opgeruimd!’ heeft
gekregen. Dit boek beschrijft deze beweging en biedt zowel handvatten
om te komen tot een duurzame aanpak voor de organisatie en afhandeling van aangiftes, als inzicht in hoe een dergelijke beweging van
onderop kan ontstaan en ondersteund kan worden.

1.1

Bureaucratische organisatie

De politie staat bekend als een bureaucratische organisatie met een
duidelijke hiërarchie. Bureaucratie is een organisatiestructuur die
gekenmerkt wordt door aan regels onderheven procedures, verdeling
van verantwoordelijkheid, hiërarchie en onpersoonlijke relaties, aldus
de Duitse socioloog Max Weber. Hij gaf aan dat bureaucratieën rationeel en efficiënt zijn en dat iedereen op gelijke wijze behandeld wordt.
Zij voorkomen willekeur en de ambtelijke werkwijze geeft burgers
inzicht in wat ze kunnen verwachten. Bij een bureaucratische organisatie past dus eigenlijk geen ‘beweging van onderop’, die vorm krijgt
doordat ‘ambtenaren’ van de politie zich druk maken over het feit dat
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zij hun werk niet meer leuk vinden. Zij hebben er last van dat er zoveel
regels in de opsporing zijn gekomen, waardoor ze hun werk niet meer
goed kunnen doen. Ze zien ontevreden burgers en lezen berichten
in de media waarin men grote kritiek op de politie en het Openbaar
Ministerie (OM) uit.
De bureaucratische weg om volgens een zorgvuldig uitgedacht plan
stap voor stap de plankzaken bij de politie weg te werken, bleek echter
al jaren geen effect meer te sorteren. Sterker nog: de bureaucratische
aanpak leidde zelfs tot een versterking van het probleem. Steeds weer
werden functies verder opgesplitst en formuleerde men per taakgebied
meer nauwkeurige aanwijzingen. De aanpak die de ‘bovenstroom’
bedacht en regisseerde, werkte niet meer. Dit vormde de ‘legitimering’
voor deze groep politiemensen om de handen ineen te slaan en het
vanuit de ‘onderstroom’ nu eens heel anders te doen. Gedreven door
een buikgevoel van schaamte over wat wij politiemensen de aangevers
van misdrijven aandoen door hen zó lang te laten wachten voordat we
iets met hun aangifte doen. Elke dag worstelden politiemensen met
achterstanden in het werk en steeds opnieuw hoorden en lazen ze dat
korpschefs en de minister burgers stimuleren om toch vooral nog
vaker aangifte te doen. De droom om in één dag alle plankzaken af te
handelen verbond en gaf energie om met elkaar een uitweg te vinden
en een meer duurzame oplossing voor dit complexe probleem.
Als de droom een ambitie is geworden en de ambitie een doelstelling,
dan legt dat echter ook verplichtingen op. Het is niet meer een vrijblijvende droom, er moet ook daadwerkelijk iets gebeuren. Dit boek
beschrijft hoe dat in zijn werk is gegaan. In de terugblik die dit boek
geeft, lijkt er veel meer ‘logica’ in te zitten dan we tijdens het proces
zelf hebben ervaren. We merkten namelijk steeds weer dat ook wij
politiemensen zijn die deel zijn gaan uitmaken van de bureaucratie.
Ook wij zijn geneigd te handelen op basis van analyses en geplande
stappenplannen. We leerden echter al snel dat ook de oplossingen die
we zelf uitdachten voor het totale probleem, veel te rationeel waren en
gevoed door wensbeelden over waar we wilden uitkomen. Het bleek
het beste om te vertrouwen op de goede praktijken die er hier en nu her
en der al zijn in de politieorganisatie en op de kennis en ervaring van
vakmensen die aan deze goede praktijken ten grondslag liggen. Kennis
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die niet op papier staat, maar aanwezig is in hoofden van mensen en
pas zichtbaar is op het moment dat je concreet met elkaar aan het werk
gaat.
We zijn dan ook klein begonnen, kleiner kon het niet: we hebben met
een groep van twintig mensen samen één willekeurige plankzaak gelezen en beoordeeld. We merkten dat we daar verschillend over dachten,
de een vond dat er nog veel meer getuigen gehoord moesten worden en
er meer informatie nodig was van de aangever, terwijl de ander vond
dat de zaak al ‘rond’ was. Het was na twee uur werken duidelijk dat we
veel te diep in de zaak waren gedoken en dat als we zo doorgingen er
nog veel meer plankzaken zouden komen. Na enige reflectie beseften
we echter ook dat we meteen al de kern van de problematiek te pakken
hadden. We moesten ons veel meer laten leiden door de aangevers en
de context, want deze zaak had helemaal geen juridische afwikkeling
meer nodig. De betrokkenen hadden de zaak onderling al bijgelegd, zo
bleek uit een verklaring van een van de getuigen.
We hadden maar één plankzaak nodig – en een enorme dip omdat we
er niet uitkwamen – om samen kennis en ervaringen uit te wisselen
en de basis te leggen voor een methode die later goed bleek te werken.
De volgende stap die we namen, was ons concentreren op de vraag hoe
je vijftig tot honderd van dit soort lastige zaken nu snel én zorgvuldig kunt afwikkelen. Ook hierbij liepen we in de valkuil dat we te veel
op onze ratio vertrouwden en eerst uitgebreide processchema’s gingen maken. Een denkwijze waarvan we, zo bleek later, kennelijk geen
afscheid konden nemen. We merkten in die analyses dat elke aanpassing in de werkwijze er weer voor zorgde dat elders nieuwe problemen
ontstonden. Zo voelt het dus kennelijk als een vraagstuk werkelijk taai
is! Die taaiheid is echter niet het kenmerk van het vraagstuk zelf. Hoe
complexer een vraagstuk is, hoe meer er sprake is van conflicten, tegenstrijdigheden en tegenstellingen, niet alleen tussen mensen, maar ook
tussen afdelingen en organisaties.
Door dit besef konden we terug naar de basis: kijken wat werkt in de
praktijk als je honderd plankzaken op één dag wilt voorbereiden en
afhandelen. De goede ervaringen die er waren, brachten we samen en
we organiseerden een gezamenlijke actiedag in een van de korpsen om
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samen te oefenen. En het werkte! Enkele weken later volgde de eerste
landelijke actiedag, in februari 2012 de tweede en derde.
‘Je leert de werkelijkheid pas echt te begrijpen door deze te veranderen’,
zei Kurt Lewin, bekend als een van de grondleggers van actieonderzoek. Dat is als we terugkijken het ‘leitmotiv’ geweest van de beweging
‘Plankzaken opgeruimd!’. Het was in feite één groot actieonderzoek,
we zijn gewoon begonnen en hebben steeds gereflecteerd op de acties
en resultaten, om zo gaandeweg verder te komen.

1.2

Aanpak

In dit boek is een beschrijving van de acties en reflecties opgenomen. In
hoofdstuk 2 beschrijven we hoe we de crisis in de opsporing beleefden
in de aanloop naar ‘Plankzaken opgeruimd!’. We doen dat door acht
verhalen te beschrijven van mensen die vanuit verschillende perspectieven naar plankzaken kijken. Elk verhaal is geanonimiseerd en komt
van één of meer mensen die we gedurende het proces spraken. Aan het
eind van hoofdstuk 2 geven we onze reflecties op deze verhalen.
In hoofdstuk 3 beschrijven we chronologisch het verloop van ‘Plank
zaken opgeruimd!’ en wisselen we de beschrijving van het proces
af met intermezzo’s waarin anekdotes, e-mails en sms-berichten te
lezen zijn die uit de eerste hand inzicht geven in wat er is gebeurd.
Hoofdstuk 4 geeft de resultaten van de analyse weer, die we na de
landelijke actiedagen samen met de betrokkenen hebben gedaan. In
hoofdstuk 5 hebben we de voornaamste bouwstenen beschreven die we
vonden toen we de ‘goede praktijken’ van de afgelopen periode onder
de loep namen. De zeven bouwstenen zijn: monitorsysteem, responsieve screening, flexibele afhandelunits, collectieve actiedagen, contact
met de aangevers, eigenaarschap professionals en relatie met partners.
Deze bouwstenen staan ook weer aan de basis van experimenten die
de komende tijd gaan starten, de beweging ‘Plankzaken opgeruimd!’ is
dus nog (lang) niet afgerond!
In hoofdstuk 6 reflecteren we op het proces als geheel en beschrijven we vanuit welke uitgangspunten we gehandeld hebben en welke
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‘creatiespiraal’ we hebben doorlopen in het ‘ontwikkelen van onderop’.
In essentie gaat het om de groei en verbinding van kleine ‘kiemen’
die zijn ontstaan vanuit een andere mindset, ook wel een verandering
van de tweede orde genoemd. Deze ‘lessons learned’ kunnen weer
de inspiratie vormen voor nieuwe initiatieven waarbij men met vak
mensen een beweging op gang wil brengen. We sluiten het boek af met
een samenvatting en conclusies.
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2

Crisis in de opsporing: 150.000 plankzaken

2.1

Journaal en Zembla

Figuur 1: NOS-journaal
Begin 2010 maakte het NOS-journaal melding van de grote hoeveelheid aangiftes bij de politie die niet in behandeling genomen zijn
of waarvan behandeling lang op zich laat wachten (Bink, 2010). In
2011 stelde ook Zembla, een onderzoeksjournalistiek documentaireprogramma, hetzelfde diepgaand aan de orde. Aangevers begrijpen
niet dat hun aangiftes bij de politie zo lang op de plank blijven liggen
of soms helemaal niet in behandeling genomen worden. In Zembla
vertelt een aangever:
‘Niks gebeurt. Ik heb uit de eerste hand van een rechercheur, op
het politiebureau in Roermond, te horen gekregen dat dit soort aangiftes niet behandeld worden en om dat te illustreren legde hij een
aangifte op de rand van zijn bureau en veegde het papier van het
bureau af. De aangifte dwarrelde op de grond en de rechercheur zei:
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“Helaas gebeurt dit met uw aangifte, meneer Osendarp. Het heeft
geen prioriteit.”’ (Schätzle & Verhey, 2011)
Elke aangifte doet een beroep op de politie om in actie te komen, de
dader op te sporen, het misdrijf op te lossen, de overlast aan te pakken.
De aangifte heeft echter geen of nauwelijks betekenis voor de burger
als de politie niet in actie komt. Aangevers verkeren in de veronderstelling dat hun zaak nader wordt bekeken, getuigen en verdachten worden
gehoord, de zaak wordt opgelost en de daders worden gestraft. Hun
wordt geen recht gedaan als ze aangifte doen, maar er vervolgens geen
capaciteit bij de politie blijkt te zijn om de zaak aan te pakken. Bovendien doet dit het vertrouwen in de politie geen goed. Politiemensen zelf
lijden er ook onder, ze verliezen trots in hun werk en begrijpen niet hoe
hun eigen organisatie werkt. Het is voor politiemensen niet aan burgers, vrienden of familie uit te leggen waarom de politie niet optreedt
en daders ongestoord hun gang kunnen blijven gaan.

2.1.1

Politie wil meer rechercheurs

In 2010 doet het strategisch-adviesbureau Andersson Elffers Felix
(AEF) op verzoek van de Raad van Korpschefs onderzoek naar de werklast van de politie, onder andere naar de afhandeling van aangiftes.
De politie hoopt met de bevindingen in de hand aan te kunnen tonen
dat er meer rechercheurs nodig zijn om het werk aan te kunnen (AEF,
2010).
Een van de conclusies van AEF is dat er jaarlijks 150.000 tot 180.000
aangiftes niet door de politie in behandeling worden genomen. Het
gaat veelal om aangiftes van ‘veelvoorkomende criminaliteit’ (afgekort
VVC). Wel pakt de politie direct ernstige delicten op, maar de meer
eenvoudige zaken, zoals mishandeling, overlast, diefstal en lichte

fraude, blijven liggen. De capaciteit van de politie laat het niet toe om
de burgers ook hiermee te helpen. Volgens de berekeningen heeft de
politie tussen de 1700 en 2000 extra politieagenten nodig om alle aangiftes die bij de politie binnenkomen ook in behandeling te kunnen
nemen.
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Het AEF-onderzoeksrapport en de daaropvolgende notitie van het
Korpsbeheerdersberaad (2010) komen op een belangrijk moment, want
het kabinet-Balkenende IV is gevallen en de onderhandelingen over
een nieuw regeerakkoord zijn aanstaande. De sterkte van de politie is
een steeds terugkerend thema in kabinetsformaties. Enige tijd later
komt het regeerakkoord van Rutte I tot stand, de extra politieagenten
komen er niet.

2.1.2

Black box

Het AEF-rapport is een van de vele onderzoeken die zijn gedaan om een
vinger te krijgen achter wat er nu eigenlijk precies aan de hand is in de
opsporing (AEF, 2010). In 2009 was er het onderzoek van de Inspectie
Openbare Orde en Veiligheid (IOOV, 2009). In 2011 verscheen het
onderzoek van Kouwenhoven en Moree naar het opsporingsproces in
politiedistricten. Het beschrijft de inrichting en opbrengsten van het
opsporingsproces van aangiftecriminaliteit in verschillende politiekorpsen. Er blijken grote verschillen in de wijze waarop men binnenkomende aangiftes screent; opvallend is dat er veel zaken eindigen in
een sepot (Kouwenhoven & Moree, 2011). De Algemene Rekenkamer
komt in 2012 ook weer met een onderzoek naar de prestaties in de
strafrechtketen (Algemene Rekenkamer, 2012). Het rapport haalt de
Tweede Kamer; de minister zegt toe de prestaties in de strafrechtketen
in 2013 te verbeteren.
Een goede aanpak voor de gesignaleerde berg aangiftes bij de politie
lijkt nog steeds niet gevonden, de onderzoeken zijn te algemeen of te
beperkt, de diversiteit in de aanpak is groot. Er is langzaam maar zeker
in de praktijk van het politiewerk rond aangiftecriminaliteit een complexiteit gegroeid waardoor het een black box is geworden.

2.1.3

Initiatieven als ZSM en andere

In politiekorpsen en bij het OM zijn er vele initiatieven en projecten
gestart om de opsporing te verbeteren. De bekendste verandering is
ZSM (Zo Spoedig Mogelijk), een werkwijze om samen op een snelle,
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slimme en samenlevingsgerichte wijze veelvoorkomende criminaliteit
aan te pakken door het proces van beoordelen, straffen en uitvoeren in
elkaar te schuiven.
Bijna alle politiekorpsen en het OM zijn positief over ZSM, dat als een
goede ontwikkeling wordt gezien die hen verder kan helpen. Toch is
het de vraag of de ZSM-werkwijze uiteindelijk zo breed zal zijn dat alle
VVC-zaken aangepakt kunnen worden. ZSM is gericht op aangehouden verdachten, terwijl er ook veelvoorkomende criminaliteitszaken
zijn waarbij er (nog) geen verdachte is aangehouden.
Zo lijken de geformaliseerde uitgangspunten sluitend en vanzelf
sprekend, maar wie het werken met plankzaken probeert te begrijpen,
wordt in de praktijk geconfronteerd met vele blinde vlekken. Op p
 apier
is alles in procedures en schema’s uitgewerkt, maar in de praktijk werkt
het simpelweg niet.

2.1.4

‘Plankzaken opgeruimd!’ als alternatief

Te midden van voornoemde ontwikkelingen namen wij in december
2010 het initiatief om te verkennen of er binnen de politieorganisatie
animo is om in één grote actie alle plankzaken het liefst op één dag op
te ruimen. Dat leek ons – onderzoekers – een beter idee dan weer een
onderzoek doen naar de oorzaken van het feit dat er zoveel aangiftes op
de plank blijven liggen. Dit initiatief bouwde voort op de veronderstelling dat de politieagenten die dagelijks de aangiftes in handen hebben,
wellicht meer zouden weten over de oorzaken.
In dit boek beschrijven we de werkwijze, resultaten en conclusies van
de beweging die de naam ‘Plankzaken opgeruimd!’ meekreeg. In dit
hoofdstuk geven we weer wat we in de eerste maanden zijn tegen
gekomen, toen we ons zijn gaan richten op het opruimen van plankzaken. Vanzelfsprekend zijn we in stapels plankzaken gedoken om
te kijken wat dat voor zaken waren en of we oorzaken konden vinden
waarom deze zaken waren blijven liggen. We hebben vooral, terwijl
we de ‘beweging’ ‘Plankzaken opgeruimd!’ op gang trokken, heel veel
mensen gesproken die er op een of andere manier bij betrokken waren.
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We hebben ons daarbij vooral gericht op mensen die in een directe
relatie staan tot de plankzaken, anders gezegd: mensen die daadwer
kelijk betrokken zijn bij het doen en afwikkelen van aangiftes. We hadden het idee dat de black box vooral ontstaan was doordat veel beleidsmakers en projectleiders al analyserende stukken hadden geschreven
en projecten hadden geïnitieerd om de zaak weer vlot te trekken, maar
zonder resultaat. We wilden daarom graag van mensen in de praktijk
horen waar het bij aangiftes die langer blijven liggen, om draait.
We merkten dat we zelf ook de neiging hadden om in analyses en
oplossingen te denken en lijstjes met oorzaken en processchema’s met
oplossingen op te tekenen. We hebben dat toch steeds weer verworpen,
omdat we ervan overtuigd waren dat de oplossing zou moeten komen
van de mensen die er de meeste kennis van en ervaring mee hebben.
De mensen uit de praktijk. Hoe meer van deze mensen we spraken
– en gaandeweg met hen samenwerkten om actiedagen te organiseren
om de plankzaken af te handelen – hoe beter we een beeld kregen van
wat er eigenlijk gaande is. Een beeld dat niet bestond uit een analyse,
maar uit verhalen over plankzaken vanuit de verschillende perspectieven van de betrokkenen. Perspectieven die vaak niet met elkaar verbonden waren, waardoor iedereen de eigen gedachtegang kon vasthouden
en als het ware in een eigen wereld leven.
Hierna beschrijven we in een aantal verhalen hoe we deze perspectieven hebben gehoord gedurende het in gang zetten van de beweging
‘Plankzaken opgeruimd!’. Het zijn de verhalen van respectievelijk een
politieagent basispolitiezorg, een rechercheur uit een VVC-team, twee
officieren van justitie (beiden met een andere kijk op de zaken), een
hoofdagente die is doorgestroomt naar een leidinggevende functie, een
teamchef van een basisteam, een verdachte en een aangever. Deze verhalen laten zien hoe de ervaring en beleving van deze betrokken personen uiteenlopen. We hebben de verhalen zelf context en samenhang
gegeven door meerdere gesprekken met soortgelijke verhalen samen
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2.2

Plankzaken: verhalen uit de praktijk

2.2.1

Politieagent in de basispolitiezorg

Henk is politieagent in de basispolitiezorg, vaak de noodhulp genoemd.
Op een zonnige vrijdagochtend in juni komt hij het bureau binnen
lopen, nadat hij samen met een collega naar een melding van huiselijk
geweld is geweest in een van de hoogbouwflats van de stad. In de gang
komt hij toevallig zijn teamchef tegen, die hem vraagt of hij even tijd
heeft. Zijn teamchef geeft hem een stapeltje met vijf mapjes, allemaal
aangiftes die de afgelopen week zijn opgenomen. ‘Of ik die zaken in de
losse uurtjes tijdens de noodhulpdiensten wil oppakken’, vertelt Henk.
Hij is er niet blij mee, de ervaring leert dat het altijd moeilijk is om die
aangiftes de tijd te geven die ervoor nodig is. Bovendien heeft hij de
week erna vakantie, waarin hij de verbouwing in zijn huis wil afmaken.
Om die reden geeft Henk aan dat hij liever geen nieuwe zaken wil,
zeker geen vijf, omdat hij de aankomende twee weken vrij heeft. Zijn
teamchef begrijpt dat wel, maar heeft, zoals hij zelf zegt, geen andere
keus. ‘Vorige week waren er behoorlijk wat aangiftes binnengekomen;
ze zijn gescreend en nu moet iemand ze aanpakken.’
Het VVC-team, dat gespecialiseerd is in het op een snelle manier afhandelen van de meest voorkomende zaken, heeft al te veel zaken in
de eigen voorraadbak. Henk neemt de stapel mappen mee naar zijn
werkplek. Op hetzelfde moment komt er een nieuwe melding binnen,
een aanrijding op het Stationsplein. Henk moet erheen met de noodhulpwagen. Hij bergt de dossiers op in zijn la.
Twee weken later keert Henk met een goed gevoel terug op het bureau:
thuis is de verbouwing klaar. Voordat hij de weg op moet, weer in de
noodhulp, heeft hij nog even tijd om andere dingen te doen. Hij trekt
zijn la open en ziet de stapel aangiftes, die er nu al twee weken liggen.
Hij had nog geen moment de tijd gehad er iets aan te doen en heeft
onmiddellijk een onprettig gevoel in zijn maag. Hij beseft dat er slachtoffers zijn die aangifte hebben gedaan van een straatroof van hun laptop, een vernieling van de woning en een mishandeling in de disco, wat
hij in de gauwigheid heeft gezien. Allemaal helaas v eelvoorkomende
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zaken waar de aangevers veel last van hebben, maar die zich in de praktijk niet makkelijk laten oplossen. In deze zaken hebben de aangevers
gelukkig wel een daderindicatie kunnen geven, anders waren deze
zaken niet door de case-screening gekomen en direct afgewezen.
De aangevers verwachten dat de politie hun strafzaak probeert op te
lossen, maar deze vijf zaken hebben de afgelopen twee weken in de la
van Henk gelegen. Op het moment dat Henk overweegt om de eerste
zaak op te pakken, komt een collega hem halen: er is een melding waar
ze samen naartoe moeten rijden. Onderweg denkt Henk er nog over
door. Hij schaamt zich. Hij kan de aangevers niet snel en goed helpen,
hij heeft de tijd niet. Hij overweegt het met zijn collega te bespreken,
maar doet dat niet. Zijn collega zit in hetzelfde schuitje en geklaagd
wordt er al genoeg. Hij besluit het er maar bij te laten.

2.2.2

Rechercheur in een VVC-team, veelvoorkomende criminaliteit

Mandy, rechercheur in een VVC-team, vertelt. Alle zaken betreffende de
veelvoorkomende criminaliteit uit haar district komen bij haar terecht.
Zaken als verlaten plaats ongeval, mishandeling en vernieling, maar
ook huiselijk geweld, oplichting en heling komen regelmatig voor.
Op een koude dag in maart zit ze met drie andere rechercheurs samen
een bakje koffie te drinken en praten ze over het werk. Een van hen
klaagt over de hoeveelheid zaken die de laatste tijd zijn binnengekomen. Mandy heeft altijd veel overzicht over al het werk en heeft alles
eens even opgeteld. Haar conclusie is dat er een werkvoorraad van vierhonderd zaken bij het team ligt, terwijl ze de komende weken niet meer
dan de helft hiervan samen kunnen afhandelen.
Tijdens de koffie delen ze hun ideeën over hoe ze dit probleem kunnen
oppakken. Een paar maanden geleden heeft het team een zeer succesvolle actiedag georganiseerd, waar met hulp van veel politiemensen uit
hun district en zelfs daarbuiten 160 zaken (na grondige voorbereiding
in het team, dat wel) op één dag zijn aangepakt en afgehandeld. Het
gevoel van die dag was geweldig, niet alleen het resultaat was fantastisch, ook de energie en de sfeer om het met allemaal collega’s samen
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zo op te pakken waren inspirerend. Helaas is het goede gevoel door de
vele nieuwe instromende zaken de afgelopen maanden weer weggeëbd.
Wat echter niet verdwijnt, is het bewustzijn dat het geen optie is om
de werkvoorraad weer zo hoog op te laten lopen als vóór de actiedag.
De rechercheurs spreken af: ‘Ofwel we organiseren weer een actiedag
met alle collega’s, ofwel we screenen de hoeveelheid zaken die voorliggen opnieuw en beperken ons tot die zaken die niet alleen van belang
zijn, maar waarbij er ook een goede kans op vervolging door het OM
bestaat.’
Tijdens de voorbereiding op de actiedag enige tijd geleden had Mandy
meegemaakt dat alleen al in de voorbereiding meer dan 50 procent van
de zaken – in nauw overleg met het OM – was geseponeerd, omdat de
kans op succes bij deze zaken wel erg klein was. Als ze nu die 50 procent van de zaken er meteen uit zouden kunnen halen, zou de werkvoorraad voor het team ook weer hanteerbaar zijn.
Mandy heeft enkele weken geleden al voorgesteld om opnieuw zo’n
actiedag te organiseren, maar kreeg de districtsleiding daarin niet mee.
Het doet volgens de leiding een te groot beroep op iedereen om zo’n
extra dag in te plannen, er ligt ook zoveel werk op andere plaatsen.
Bovendien zijn er nu andere prioriteiten, zoals overvallen en woning
inbraken.
Dus is er maar één optie: opnieuw screenen. Mandy en haar team besluiten om in de uren tussendoor alle vierhonderd zaken door te kijken
en daar de aangiftes uit te halen die weinig tot geen kans hebben op
vervolging. Zo gezegd, zo gedaan. Twee weken later is de klus geklaard
en gaat de teamchef naar de districtsleiding. Hij stelt voor om de uitgeselecteerde tweehonderd zaken niet verder in behandeling te nemen,
gezien de geringe kans op ‘succes’. Hij vraagt hiervoor toestemming
aan de weegploeg, bestaande uit meer leidinggevenden van de politie
en het OM.
Drie dagen later komt het antwoord, per mail. Het besluit is dat er op
dit moment geen sprake van is dat er met de behandeling van zaken
gestopt kan worden: ze zijn allemaal al door de screening gekomen
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en moeten nu gewoon volgens de afgesproken procedure worden opgepakt. Alle vierhonderd zaken moeten worden gedaan, punt uit. De
rechercheurs lezen de mail en kijken elkaar beteuterd aan. Ze zeggen
niks en pakken ieder het dossier maar weer op waarmee ze aan het
werk waren.

2.2.3

Officier van justitie: focus op rechtvaardigheid

Willemijn is officier van justitie. Ze is op weg naar een overleg met een
rechercheafdeling van de politie in haar arrondissement. Ze komt daar
regelmatig om nieuwe en lopende zaken te bespreken en te beoordelen.
Ze weet dat er bij de politie veel strafzaken op de plank liggen en dat
er een tekort aan menskracht is. Dat geldt overigens niet alleen voor de
politie, ook bij het OM is er een behoorlijke voorraad van werk, waardoor zaken ook daar langere tijd kunnen blijven liggen.
Ze merkt dat hierdoor in beide organisaties de druk toeneemt om
snelle beslissingen te nemen over de zaken, terwijl nog lang niet alle
informatie is verzameld. Ze is daar niet altijd blij mee, want het is soms
behoorlijk in strijd met haar gevoel voor rechtvaardigheid. Soms is er in
een zaak maar één of zelfs geen getuige gehoord en niet eens de moeite
genomen om bewijsmateriaal op te zoeken, zoals camerabeelden, om
aan het dossier toe te voegen.
Tijdens het overleg met de recherche komt er ook weer zo’n nieuwe
zaak naar voren waarbij ze een snelle beslissing over de afdoening
moet nemen. Het gaat om een mishandeling op een uitgaansavond,
waarbij geen andere getuigen zijn aangemeld dan het slachtoffer, de
aangever zelf. Een een-op-eenzaak: het woord van de aangever tegenover het woord van de verdachte.
Meestal leidt dit niet tot een ‘ronde zaak’, omdat er volgens de rechter
een gebrek aan bewijs is. Daarom stellen de agenten van de recherche
dan ook aan Willemijn voor de zaak verder niet op te pakken, ondanks
dat de mishandeling wel degelijk sporen heeft nagelaten.
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De aangever zegt dat de verdachte hem met een kapot bierglas in het
gezicht heeft gestoken, volgens de verdachte is de aangever gestruikeld
en op het glas gevallen dat hij in zijn hand hield. Willemijn wil de zaak
zo nog niet afronden. Haar ervaring is dat er altijd wel vrienden of
bekenden in de buurt geweest moeten zijn, vandaar dat ze voorstelt
om de aangever nogmaals te bevragen op mogelijke getuigen. Ze weet
dat dit al is gedaan tijdens de aangifte, maar dat was op de avond zelf
en wellicht was de aangever op dat moment onder invloed van drank.
Willemijn merkt dat haar voorstel de politieagenten boos maakt, al zeggen ze dat niet hardop. Het is volgens hen een kansloze zaak en ze
stellen als alternatief voor om de verdachte meteen te horen en hem
een boete op te leggen als hij bekent. Willemijn kent deze ‘oplossingsgerichte’ houding wel, en waardeert die ook. Maar ze vindt dit vanuit
het recht gedacht wel ‘kort door de bocht’, vandaar dat ze er niet mee
akkoord gaat.
Ze geeft opdracht tot het horen van de aangever over eventuele getuigen. De politie moet haar daarin wel volgen, zij het morrend, al weet
ook Willemijn dat er arrondissementen zijn waar men een-op-een
zaken al bij voorbaat niet in behandeling neemt.

2.2.4

Hoofdagente die is doorgestroomd naar leidinggevende functie

Esther is doorgestroomd van hoofdagent naar projectleider in haar
korps. Ze volgt een opleiding, het kandidatenprogramma, ter ondersteuning van de leidinggevende functie die ze is gaan vervullen.
Tijdens haar opleiding hoort ze collega’s vertellen over ‘Plankzaken
opgeruimd!’. Dat spreekt haar enorm aan en daarom besluit ze samen
met andere studenten uit haar opleiding de handschoen op te pakken
en in haar politiekorps de actiedag te gaan organiseren.
Als eerste stap vraagt ze aan de korpsleiding ruimte en toestemming.
Die krijgt ze. Geen moeilijke horde. Ze gaat verder, verzamelt mensen om haar heen en inventariseert hoeveel plankzaken er zijn in haar
korps. Er blijken ruim negenhonderd plankzaken te liggen die wachten
op afhandeling. De korpsleiding is verbaasd over dit grote aantal als het
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haar ter ore komt. Ze stopt de actie en wil dat eerst wordt uitgezocht
hoe het kan dat de teller in de maandrapportages van de verschillende
eenheden vrijwel op nul staat, terwijl nu het aantal van negenhonderd
opduikt.
Esther begrijpt niets van deze twijfel bij de korpsleiding. De actiedag
zal hoe dan ook aan het licht brengen hoeveel zaken er werkelijk zijn.
Waarom langer analyseren? Ze besluit toch gewoon door te gaan met
het boven tafel krijgen van de zaken, zodat ze de korpsleiding kan aantonen hoe het zit. Ze zoekt contact met de leidinggevenden die ze goed
kent om de zaken op te vragen. Ze krijgt echter weinig respons en de
zaak loopt spaak. Ze voelt de energie weglopen. Ze wil het er niet bij
laten zitten en besluit direct de afdelingen op te lopen waar de politie
mensen werken die elke dag met plankzaken te maken hebben, de sys
temen goed kennen en de pijn voelen. De energie komt terug en ze
merkt hoe belangrijk deze mensen het vinden.
Ze herinnerde zich een gesprek, ergens in een ander politiekorps, met
een hoge politiechef die het bestaan van plankzaken ook ontkende op
basis van de cijfers die op zijn bureau lagen. Zijn verzet brak, toen hij
hoorde welke reactie deze cijfers teweegbrachten bij een rechercheur,
die zijn handen ten hemel hief en in wanhoop uitriep: ‘In welke shit zit
ik dan elke dag?’ Dit gaf Esther de moed om door te gaan en opnieuw
bij de korpsleiding binnen te stappen. Haar ‘pendel’-strategie tussen
werkvloer en ‘ivoren toren’ werkte en ze kreeg alsnog toestemming om
verder te gaan met de voorbereiding voor de plankzaken-actiedag. De
korpsleiding bood in tweede instantie zelfs aan om mee te doen!

2.2.5

Teamchef van een basiseenheid

Klaas is teamchef in een regiokorps van een van de elf teams. Hij heeft
van de korpsleiding de vraag gekregen om over enkele maanden op een
zaterdag een opruimdag te organiseren. Een enthousiaste ‘ambassadeur’ voor deze beweging heeft de korpsleiding mee weten te krijgen en
zodoende is besloten een teamchef met een goed organisatievermogen
de dag te laten voorbereiden. Op zichzelf zijn actiedagen geen nieuw
fenomeen, ook niet voor Klaas. De stapel nog niet afgeronde aangiftes
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wordt steeds weer hoger, wat met enige regelmaat leidt tot een ‘veegdag’ om de schappen weer schoon te krijgen.
De voorbereiding begint met een inventarisatie van de hoeveelheid
zaken die zijn blijven liggen. Uit het systeem (Zicht op Zaken) blijkt
– zo vertelt een medewerker van het bedrijfsbureau hem op basis van
een zelfgemaakte query – dat er 1034 zaken aan de criteria van ‘plankzaken’ voldoen, aangezien ze al negentig dagen of langer liggen en
dus nodig aan afhandeling toe zijn. Deze zaken zijn in het systeem
geregistreerd, maar in de praktijk liggen ze niet op één centrale plaats
in het korps. Het zijn dossiers die verspreid zijn over enkele regionale
rechercheafdelingen en de elf basisteams. Er zijn veel verschillende
collega’s op veel verschillende locaties aan het werk met deze zaken.
Klaas voelt de bui al hangen. Hij zal die 1034 zaken niet zomaar op één
stapel kunnen krijgen, zodat een team met de voorbereiding aan de
slag kan. Het lijkt hem daarom verstandig bij alle teamchefs ‘face to
face’ op bezoek te gaan en daar te inventariseren hoeveel zaken er zijn.
Zo kan hij bovendien polsen of de collega’s daar willen meewerken aan
de gezamenlijke actiedag op de inmiddels geplande zaterdag.
Zo gezegd, zo gedaan. Klaas bezoekt in de zomerperiode alle teams
en komt tot een bijzondere en frustrerende ontdekking. Terwijl er op
papier 1034 zaken ‘zouden moeten zijn’, blijken er in de praktijk maar 13
(!) zaken te vinden die, wat betreft zijn collega-teamchefs, geschikt zijn
om op de actiedag af te handelen.
Klaas is er moedeloos van en snapt niet hoe dit kan. Omdat het de
zomerperiode is en hij een vakantie van enkele weken heeft gepland,
draagt hij het projectleiderschap tijdelijk over aan Anne, een collegateamchef. Zij kiest ervoor om het anders te doen. Ze gaat niet bovenover op zoek naar de verloren dossiers, maar op de werkvloer. Ze belt
rond en in nog geen uur liggen er al bijna vijftig zaken op tafel. Veel
van de zaken blijken in de lades van collega’s te liggen, die het van de
vrijgevallen uren moeten hebben om deze zaken op te pakken.
Weken later volgt de actiedag met het beperkte aantal zaken van dertig.
Het idee om de 1034 zaken op te pakken blijkt onhaalbaar, omdat de
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zaken niet boven tafel kwamen. Klaas en Anne willen de dag wel door
laten gaan, want het is hun duidelijk dat er her en der wel degelijk veel
zaken ‘rondzwerven’.
De dag wordt een succes, ondanks de relatief geringe hoeveelheid
zaken die aangepakt worden. Het OM is goed vertegenwoordigd op de
actiedag. De parketsecretaris en de officier van justitie zijn aanwezig
tijdens de opruimdag en werken volop mee. Tijdens het lunchgesprek
op de actiedag komt een opmerkelijk feit boven tafel. De officier van
justitie vertelt dat er de afgelopen periode opeens een golf van wel tweehonderd zaken meer dan normaal is aangeleverd bij het OM uit de elf
basisteams in de regio.

2.2.6 Verdachte
Jaap is chauffeur bij een transportbedrijf. Hij is ongeveer 40 jaar. Hij
wacht op een van de actiedagen van ‘Plankzaken opgeruimd!’ in de
hal van een politiebureau tot hij opgehaald wordt voor een verhoor. Hij
is niet onbekend met de politie. ‘De politie ken ik wel, en zij mij ook’,
vertelt hij lachend. ‘Nu word ik verdacht van doorrijden na aanrijding
ofwel een verlaten plaats ongeval.’
Zenuwachtig komt hij niet over. Toch zit hem iets niet lekker. Voor
de politie is hij niet bang, hij kletst zich er wel uit, zegt hij, maar die
verrekte baas van hem, die houdt hem bezig. Zelf gebruikt hij nogal
stevige taal om zich uit te drukken.
Wat was er gebeurd? Een paar maanden geleden bezorgde hij met een
kleine bestelauto van de zaak een pakketje in een druk winkelcentrum
midden in de stad. Bij het parkeren raakte hij een personenauto. Die
botsing had hij wel gevoeld, maar de schok was licht, hij had haast en
hij dacht dat er geen schade was.
Later, terug op de zaak, zag hij een lange kras op de zijkant van de
bestelauto. Wegpoetsen lukte niet. ‘Paaltje, baas’, was en bleef zijn verhaal tot er een oproep van de politie bij zijn baas binnenviel. De politie
wilde weten welke chauffeur de bewuste bestelauto had bestuurd op

Plankzaken opgeruimd.indd 29

1-3-2013 11:12:25

30

plankzaken opgeruimd

het moment van de aanrijding in het winkelcentrum. Niet alleen was
het kenteken opgeschreven, ook het telefoonnummer van de zaak, dat
groot op de zijkant van de bestelauto was geprint. ‘De gesprekjes met de
baas waren geen lolletje. Ik heb mijn baan nog, maar ik weet niet zeker
of dat na vandaag ook nog zo is.’
Een rechercheur haalt hem op, en een halfuurtje later komt hij terug.
Hij lacht. ‘Geen zaak, er komt een sepot.’ Er is onvoldoende bewijs dat
hij de botsing gemerkt heeft. Hij is opgelucht en blij, maar er volgt nog
een staartje: bij terugkomst op de zaak maandag volgt het gesprek met
zijn baas. Die hoopt nog op een belletje van de politie, maar dat komt er
niet, zo is hem net verteld. Hij moet het zelf maar uitleggen.

2.2.7

Officier van justitie: focus op betekenisvolle afdoening

Analore, officier van justitie in een grote stad, vooral voor zware zaken,
zegt ze, werkt mee aan een actiedag. Een rechercheur vertelt haar over
de zaak van een man die volgens de aangifte slachtoffer is van een mishandeling door een bekende persoon die bij hem in de buurt woont.
Een eenvoudige zaak, verwacht hij. Het plan is om de verdachte te
horen, hem de schade te laten vergoeden en een boete te betalen. Er ligt
tenslotte een dik dossier met foto’s van het slachtoffer met een bebloed
hoofd, een kapotte knie, een kapotte broek en een gebroken horloge en
van een verwrongen tuinhek.
De verdachte geeft echter tijdens het verhoor aan dat niet hij, maar de
aangever zelf is begonnen met vechten. Geloofwaardig is zijn verhaal
niet, aldus de rechercheur, waarop de officier van justitie – na onderling overleg – besluit de verdachte een boete op te leggen. Zij wil van dit
soort zaken geen uitgebreide behandeling maken en vaart op de observatie van de rechercheur dat de verdachte eromheen draait. Ze stelt een
boete inclusief schadevergoeding voor van € 400.
De rechercheur haalt de verdachte op en legt hem het schikkings
voorstel van de officier van justitie voor. De man mort, maar haalt zijn
portemonnee tevoorschijn en legt het geld op tafel. Hij wil van de zaak
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af en lijkt haast blij dat het zo is verlopen. De rechercheur is blij verrast
en zeer tevreden. Hij belt meteen het slachtoffer met het goede nieuws.

2.2.8

Aangever

Hannah, huilend in de hal van een politiebureau, vertelt. Ze was radeloos toen haar zoon weer eens een fikse driftbui had. Het gebeurde
tijdens het avondeten, vlak nadat haar dochter en zoon met elkaar ruzie
hadden gemaakt. Michael, haar zoon van 22 jaar, een zorgenkindje,
labiel, maar ook lief, woont nog bij haar thuis. Zelfstandig wonen zit
er nog niet in.
Haar dochter van 19 had die avond eten gekookt en Michael gevraagd
om mee te helpen de pannen op tafel te zetten. Ze had zich aan zijn
luie gedrag van die middag geërgerd en snauwde Michael toe dat hij
moest opschieten. De hele middag had hij met de spelcomputer voor de
televisie gezeten en geen boe of bah gezegd.
Hannah had dat allemaal gehoord, terwijl ze in de slaapkamer aan het
strijken was. ‘Alweer ruzie tussen die twee, laat maar even gaan’, mompelde ze nog. Maar toen gebeurde het. Michael was opgestaan en had
een pan van het fornuis gepakt. Hannah hoorde de pan op de grond
vallen, Michael schreeuwen en met zijn vuisten op de deur slaan.
Geschrokken door zoveel lawaai was Hannah de slaapkamer uitgerend.
Ze zag vanuit de gang hoe Michael een andere pan pakte en die door
de woonkamer naar haar dochter gooide. Zij kon nog net wegduiken en
bescherming zoeken. De pan ging dwars door de ruit boven de tafel,
die met een enorme klap uit elkaar sprong. Het glas viel naar buiten
op de galerij.
De buren hoorden alles en stonden vrijwel meteen door het gebroken
glas naar binnen te kijken. Michael was door het dolle heen, stormde de
kamer in en wilde de bank omgooien waarachter zijn zus haar schuilplaats had gevonden. Hannah schrok heel erg, bang dat Michael haar
dochter iets zou aandoen.
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Gelukkig hielpen de buren. Ze wisten Michael op een stoel neer te
drukken en langzaam tot rust te brengen. Net toen Michael op de stoel
zat, belde de politie aan. Ze waren gebeld door een andere buurman,
die bang was dat het uit de hand zou lopen. De agenten hoefden niet
meer op te treden, maar stelden Hannah wel voor om aangifte te doen
van deze bedreiging tegen haar dochter. Hannah deed dat, zonder werkelijk te beseffen dat dit ook nog eens consequenties zou kunnen hebben.
Nu, vijfenhalve maand later, zit ze samen met Michael in de wachtruimte op het politiebureau. Ze hebben een brief gekregen van de poli
tie waarin Michael wordt uitgenodigd om naar het bureau te komen
voor een verhoor over het voorval. Een politieman haalt Michael en zijn
moeder op. Hannah vertelt die politieman dat ze niet begrijpt waarom
Michael op het bureau moest komen en wat er verder met hem zou
kunnen gebeuren. De uitleg van de agent begrijpt ze niet goed en ze
vertelt haar eigen verhaal.
Ze zou ontzettend graag willen dat Michael hulp krijgt bij de behandeling van zijn opvliegers, ze wil helemaal geen straf voor hem. Dat
verandert Michael zeker niet. Het lukt haar om de politieman duidelijk
te maken dat haar zoon psychologische hulp nodig heeft en er meer
bij gebaat is om stap voor stap met therapie zijn gedrag te veranderen.
De politie besluit de aangifte in te trekken en verwijst moeder en zoon
door naar een hulpverlenende instantie.

2.3

Taai vraagstuk

Iedere actor vertelt het eigen verhaal vanuit het eigen standpunt. Het
is niet zo moeilijk om mensen te volgen in hun eigen verhaal, gebaseerd op persoonlijke ervaringen. Opgeteld bieden de verhalen het
beeld van een weerbarstig, taai vraagstuk. Een vraagstuk dat al op veel
verschillende manieren is aangepakt, maar steeds opnieuw terugkeert.
Hieronder volgen enkele korte reflecties op de verhalen hierboven.
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Reflectie 1: politie in de knel

Het beeld dat de verhalen bieden, is dat van een organisatie die overbelast is en niet in staat om de instroom van het werk, de aangiftes, te
stoppen, dan wel de capaciteit te verhogen om het opgestapelde werk
alsnog af te kunnen handelen. Het aantal aangiftes dat binnenkomt,
kan de politie niet met de beschikbare menskracht afhandelen. Logisch
dat de Raad van Korpschefs probeert aan te tonen dat er een ‘hand
havingstekort’ is en dat er substantieel meer politiemensen nodig zijn.
De politiek gaat daar echter niet in mee, om uiteenlopende redenen.
Dit laat een politieorganisatie achter die zelf ‘een oplossing’ moet verzinnen om hier zo goed mogelijk mee om te gaan.
Alle pogingen ten spijt is het de politie tot nu toe niet gelukt om de
afhandeling van aangiftes efficiënter te laten verlopen. We lezen in
de verhalen dat de politieagent in de basispolitiezorg zaken krijgt toebedeeld, terwijl hij geen tijd heeft. De afdeling die speciaal ingericht
is om VVC-zaken af te wikkelen, is ook al overbelast. De chef van de
politieagent kent de situatie en weet ook wel dat de agent geen tijd
heeft, maar ziet geen andere uitweg dan doordrukken.
De rechercheurs van de VVC-afdeling krijgen te veel zaken en weten
dat. Ze hebben zelf berekend dat ze maar de helft van de werkvoorraad van zaken kunnen doen. Bovendien weten ze uit ervaring dat
een belangrijk deel van de gescreende aangiftes toch niet leidt tot
een b
 etekenisvolle afwikkeling. Bijvoorbeeld omdat het een ‘een-opeenzaak’ is. Met die kennis screenen de rechercheurs zelf opnieuw en
filteren de helft weg. Leidinggevenden leven in een andere realiteit en
vinden dat alle zaken toch gedaan moeten worden. Ze lijken hun ogen
te sluiten voor het feit dat er niet voldoende capaciteit is.
Het OM zou de politie kunnen helpen, zoals een van beide officieren
van justitie doet. De andere officier van justitie ziet echter mogelijk
heden om een zaak alsnog rond te krijgen. Ze verkiest extra politiewerk
boven een oplossingsgerichte afdoening. Op die manier worden politie
mensen opnieuw aan het werk gezet. De tweede officier van justitie
laat zien dat het mogelijk is samen met de politie een slimme en snelle
oplossing te vinden.
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De politieorganisatie staat onder druk en het lukt niet om met één
mond naar buiten te spreken en te laten horen dat het zo niet langer
kan. De poging daartoe is ondernomen, maar als er nul op het rekest
komt, ontbreekt het aan alternatieven. Er ontstaan meerdere perspectieven en stemmen die elkaar tegenspreken. De hiërarchie wint het
en snoert de uitvoerende vakmensen de mond. Er ontstaat een grote
onderstroom aan verhalen en werk, zoals uit de meeste verhalen naar
voren komt.

2.3.2

Reflectie 2: druk leidt tot doorschuiven en onderdrukken van
het probleem

De politieagent uit de basispolitiezorg krijgt tegen zijn zin in vijf strafzaken in zijn handen gedrukt, terwijl hij geen tijd heeft om ze op te
pakken. De zaken belanden in de la, terwijl zowel hij als zijn chef weet
dat dit betekent dat de aangever rekening moet houden met uitstel.
De VVC-afdeling heeft ook te veel zaken en laat een noodkreet horen.
Ondanks het feit dat ze hun probleem met cijfers onderbouwen en zelf
een oplossing bieden, negeert de leiding de noodkreet. Die moet zich
waarschijnlijk politiek verantwoorden en ziet wellicht geen vorm om te
verklaren waarom de politie opgenomen aangiftes niet afhandelt.
De teamchef merkt als projectleider dat zijn collega’s geen open kaart
spelen en krijgt van de volgens de systemen meer dan duizend aan
wezige zaken er maar dertien boven water. Informeel komt later aan
het licht dat er in de periode dat de teamchef rondreisde om de zaken
op te halen, veel meer zaken dan normaal bij het OM zijn binnen
gekomen. Kennelijk hebben de collega’s de druk van de projectleider
wel gevoeld en een tandje bijgezet om toch zo veel mogelijk aangiftes
af te handelen.
De situatie is gegroeid dat zelfs teamchefs zich naar hun collega’s niet
meer vrij voelen om open kaart te spelen. De korpsleiding lijkt, in het
verhaal van de naar een hogere functie doorstromende hoofdagente,
meer vertrouwen te hebben in de cijfers uit de registratiesystemen dan
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in de verhalen van de eigen medewerkers. Duidt dit op een vertrouwensbreuk tussen leiding en medewerkers? Het heeft er veel van weg.
De politieorganisatie lijkt de problemen in te slikken, waardoor de zaken letterlijk verstopt raken en er geen openlijke communicatie meer
is. Het grote slachtoffer van deze opstopping is de burger die met een
aangifte naar het bureau komt. De geschetste verwachting dat er op
korte termijn iets met de aangifte zal gebeuren, lijkt in meerdere gevallen niet gerechtvaardigd. Opvallend in dit licht is het verhaal van de
aangever. Zij gaat naar de politie omdat haar omgeving haar aanzet
om aangifte te doen van het huiselijk geweld van haar zoon. Bij nader
inzien heeft haar zoon geen straf nodig, maar psychologische hulp.
Het had haar én de politie geholpen als deze zaak niet als aangifte was
opgenomen, maar ze meteen naar een hulpverlener was doorverwezen.

2.3.3

Reflectie 3: vakmensen krijgen geen voet aan de grond bij de
leiding

De VVC-rechercheur wil haar taak zo goed mogelijk oppakken, maar
ziet dat de hoeveelheid zaken zó groot is, dat de stapel nooit meer weggewerkt zal kunnen worden. Samen met haar collega’s bedenkt ze een
oplossing. Veel van de aangiftes leiden, zo hebben ze in het recente
verleden geleerd, niet tot enige vorm van bestraffing of vervolging. Zij
weten inmiddels wel welke aangiftes een kans maken en welke niet.
Op basis van die – impliciete – criteria besluiten ze de hele lijst nog
eens te screenen en halen er de helft uit. Die kunnen zij niet behandelen, maar die hebben ook geen kans van slagen vinden ze. Een logische
gedachte, die echter niet wordt overgenomen door de leidinggevenden,
inclusief waarschijnlijk het OM, die hun opdragen gewoon alle zaken te
behandelen. Zij vinden dat elke aangifte die opgenomen is ook ‘recht’
heeft op een behandeling, ook al is er geen tijd voor. Dit ‘gesprek’ voert
men per e-mail.
Mandy, de VVC-rechercheur, had wellicht beter geen gras kunnen laten
groeien over het afgewezen verzoek door rechtstreeks in gesprek te
gaan met haar naast hogere leidinggevende. Ze had kunnen aangeven
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dat ze in een moeilijk (eigenlijk: onmogelijk) parket terecht is gekomen: er wordt van haar verwacht een hoeveelheid werk te doen waartoe
ze onmogelijk in staat is.
Ze twijfelt, aarzelt, zwijgt, en laat het erbij zitten. Door geen tegenspel
te leveren legt zij zich er in feite bij neer. Ze nemen elkaars opmerkingen niet meer serieus. Dit gaat ten koste van het vertrouwen en kan
makkelijk leiden tot onverschilligheid in het werk.

2.3.4

Reflectie 4: de behoefte van de aangever speelt nauwelijks
een rol

Verhalen van aangevers leren ons dat het voor hen lang niet altijd duidelijk is wat zij willen of kunnen verwachten van de politie als ze daar
aangifte hebben gedaan. Aangeefster Hannah deed aangifte van de
bedreigingen en vernielingen door haar zoon. Ze werd daartoe aangezet door de te hulp geschoten agenten. Dat klinkt vreemd, want zetten ze op die manier niet hun collega’s van de recherche aan het werk
met een lastige zaak? Mogelijk is hun handelen ingegeven doordat ze
‘alleen van de noodhulp’ zijn en van melding naar melding rijden. De
afhandeling van meldingen is niet meer hun zaak.
Wat er vervolgens met die aangifte wordt gedaan, daar – zo blijkt later –
heeft Hannah niet bij nagedacht op het moment van aangifte. Als ze
maanden later wordt geconfronteerd met de oproep van de politie aan
haar zwakbegaafde zoon om naar het bureau te komen voor verhoor,
besluit ze dat dit niet is wat ze wil. Straf verandert haar zoon niet, zegt
ze, hij heeft hulp nodig.
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doen burgers aangifte van een derde van alle strafbare feiten tegen hen. Dit aandeel is al
jaren vrij stabiel. Het merendeel van de veelvoorkomende criminaliteit
tegen burgers wordt dus niet bij de politie gemeld en blijft daarmee
verborgen voor de politie en het OM. Zij stimuleren op hun beurt alle
burgers om aangifte te doen van straf bare feiten, via internet of telefonisch, ondanks dat de hulpvraag onduidelijk is en er geen menskracht
is om nog meer zaken in behandeling te nemen.
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In ruim een kwart van de gevallen was wat er gebeurd was volgens de
slachtoffers niet belangrijk genoeg om aan de politie te melden. Als
belangrijkste redenen om aangifte te doen noemen slachtoffers dat zij
dit nodig vinden vanwege de verzekeringen of – in veel mindere mate –
om het bestolene terug te krijgen. In maar 16 procent van de gevallen
vinden ze het van belang dat de dader wordt gepakt. Dit aandeel is de
afgelopen jaren vrijwel gelijk gebleven. Ook in de jaren daarvoor is dit
aandeel niet wezenlijk veranderd.
De politie zou het haarzelf én Hannah makkelijker hebben gemaakt
wanneer de aanwezige agenten er op het moment van de ruzie niet op
hadden aangedrongen om aangifte te doen, maar direct hulp hadden
geboden met een doorverwijzing naar hulpverleners.
Uit de verhalen is het beeld ontstaan dat de politieorganisatie maar
weinig oog heeft voor de aangevers en de aandacht vooral richt op het
verbeteren van de aangifteafhandeling, zonder al te veel succes.

2.3.5

Reflectie 5: twee werelden, registratiesystemen en realiteit

In de verhalen komt meerdere keren naar voren dat politiebazen meer
vertrouwen lijken te hebben in de registratiesystemen dan in de realiteit zoals beschreven door de eigen medewerkers. Er zijn twee werelden
gegroeid: die van de registratiesystemen en die van de dagdagelijkse
realiteit van de behandeling van aangiftes.
De registratiesystemen vormen normaal gesproken een belangrijke
aanvulling op de lastig te volgen en begrijpen realiteit. Om bij te houden wat er gebeurt, helpt het om bij te houden hoeveel men doet en
waar men gebleven is. Uit de verhalen kunnen we opmaken dat de
registratiesystemen geen functie meer hebben voor de politiemensen
die direct in de realiteit met aangiftes aan het werk zijn. Dit ondanks
het feit dat de gegevens in de registratiesystemen voortbouwen op hetgeen ze zelf tijdens het werk invoeren.
Dat maakt het des te bijzonder om te merken dat de leidinggevenden
wel meer lijken af te gaan op de informatie in de systemen. Er ontstaan

Plankzaken opgeruimd.indd 37

1-3-2013 11:12:25

38

plankzaken opgeruimd

zo twee werelden, die niet meer met elkaar verbonden zijn. Het patroon
dat in een organisatie kan groeien, is dat systemen op zichzelf komen
te staan en medewerkers en chefs zich niet meer op het systeem durven
en willen verlaten. Ze ontwikkelen een eigen manier van informatie
beheer met behulp van bijvoorbeeld Excel-bestanden, waar ze wel op
durven vertrouwen, en voorzien het bestaande systeem niet meer van
de benodigde gegevens, waardoor de informatie onbetrouwbaar wordt.

2.3.6

Reflectie 6: professionaliteit bij het OM

De twee officieren van justitie laten in de verhalen zien dat er grote verschillen zijn in hun wijze van optreden en dat er meningsverschillen
kunnen bestaan tussen de politie en het OM over de wijze van afhandeling van zaken.
Het is de eerste officier van justitie er vooral aan gelegen om aangiftes
van burgers ‘recht’ te doen. Als er misdrijven zijn gepleegd, moet daar
het wettig bewijs voor komen, zodat de daders bestraft kunnen worden.
Politie en justitie hebben samen de verantwoordelijkheid om de zaken
zo goed mogelijk te behandelen. Als er te veel zaken zijn, is het voor
haar juist een reden om extra goed op te letten of ze niet afgeraffeld
worden, waardoor er rechtsongelijkheid kan ontstaan. Ze maakt zich
zorgen dat zaken onvoldoende aandacht krijgen van de politie en daardoor niet leiden tot een veroordeling of schikking.
Haar aanpak maakt echter de politiemensen in het verhaal boos. Zij
willen hun tijd liever zo goed mogelijk inzetten, wat een zorgvuldige
selectie vraagt. Er is weliswaar een bestaande selectieprocedure, maar
het verhaal van het VVC-rechercheteam laat zien dat die selectie nog te
veel zaken doorlaat. Hoe klein de verhalen van de verdachte en de aangever ook zijn, ze maken wel duidelijk dat het van groot belang is om
zaken steeds opnieuw professioneel te blijven beoordelen. Alle zaken
hebben hun eigen verhaal en de richtlijnen die zijn opgesteld om te
screenen, zijn niet meer dan handreikingen die vragen om een professionele toepassing door vakmensen.
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Het lijkt belangrijk dat alle professionals gevoel houden voor de werkelijke toegevoegde waarde die ze kunnen leveren aan burgers en de
maatschappij. Er wordt maar een beperkt deel van de veelvoorkomende criminaliteit gemeld en een groot deel van die meldingen, in de
vorm van aangiftes, wordt niet in behandeling genomen. Maar zelfs
als z aken in behandeling worden genomen, blijft het belangrijk te zien
dat het het beste uitwerkt als burgers hun conflict zo veel mogelijk
samen oplossen. Het strafrecht kan dan de functie hebben van ‘ultimum remedium’.

2.4

Terug naar de realiteit

De verhalen laten duidelijk zien dat het proces van afhandeling van
aangiftes door de politie en het OM in de loop der tijd steeds verder
is gefragmenteerd en dat de direct betrokkenen het overzicht over het
geheel verloren zijn. Wij wilden met ons initiatief ‘Plankzaken opgeruimd!’ de verschillende betrokkenen bij aangiftes weer dichter bij
elkaar brengen en de aandacht van de leidinggevenden richten op de
realiteit van alledag. We waren ervan overtuigd dat een heldere en bindende ambitie om samen in korte tijd alle plankzaken op te ruimen, de
weg zou effenen voor een oplossing voor het probleem van de plank
zaken, zonder deze oplossing van tevoren te bedenken.
Onze inzet was er vooral op gericht om alle betrokkenen samen te
brengen en de aanwezige kennis te verbinden. Gaandeweg zou blijken
dat het in dat proces ook hard nodig was om de inspiratie en energie
vast te houden om te werken aan het beoogde resultaat.
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De beweging ‘Plankzaken opgeruimd!’

3.1

Een onmogelijke ambitie?

In de winter – op 23 december 2010 in Utrecht – komt een groep van
vijf initiatiefnemers, allen werkzaam binnen de politie, bijeen om voorbereidingen te treffen voor wat later ‘Plankzaken opgeruimd!’ zou gaan
heten. Onze groep had de ambitie om – met een goede voorbereiding –
in één dag alle 150.000 plankzaken in Nederland op te ruimen. Tevens
wilden wij proberen een eerste aanzet te geven voor een meer duurzame oplossing voor dit complexe probleem.

3.1.1

Grote schoonmaak in de bossen van Estland

Het idee om op een slimme en snelle wijze plankzaken weg te werken ontstond bij Cees Sprenger en Hans Regterschot (onderzoekers
van de Politieacademie), die samen met Gertrin van Lune (Hoofd
Informatie van het politiekorps Utrecht), Cathelijne van der Schoot
(Teamchef Strategische analyse van Rotterdam-Rijnmond) en Truus
Duisterwinkel (analist van Friesland) op onderzoek gingen om te verkennen of er draagvlak en mogelijkheden waren voor dit ludieke en
ambitieuze idee.
Belangrijke inspiratiebron voor het idee was een geheel door vrijwilligers opgezette schoonmaakactie in Estland. In één dag werd het land
ontdaan van meer dan 10.000 kilo zwerfafval dat in de communistische tijd in de bossen was gedumpt. Bij de schoonmaakactie waren
50.000 vrijwilligers uit alle delen van de wereld betrokken.1

1

Zie www.youtube.com/watch?v=zPfdFs227tE&list=PLCE64BAFE6D704287&index=6.
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Intermezzo: sms’je, e-mail en YouTube
Sms’je van Hans aan Cees, Gertrin, Cathelijne en Truus:
‘Hallo, leuk dat je mee wilt doen om (inmiddels) 170k plankzaken op 1 dag
op te ruimen. 23-12 blijkt een mooi moment (uitkomst bolronde) Maliebaan
45 Utrecht om 12 uur met vijf anderen. Ik hoor je.’
Kort erna een mailtje van Cees:
‘Hierbij een YouTube-filmpje ter inspiratie van het idee om de 150.000
plankdossiers op te ruimen: http://www.youtube.com/watch?v= A5GryIDl0qY.’

3.1.2

De aangever centraal

De eerste brainstormsessie, op het hoofdbureau aan de Kroonstraat in
Utrecht, met enkele burgers en politiemensen uit verschillende geledingen op 20 januari 2011 levert veel enthousiasme en tal van ideeën op
om toe te werken naar die ambitie om alle plankzaken op te ruimen. Er
is veel twijfel of het zal lukken om alle plankzaken in één dag met heel
veel politiemensen weg te werken, maar de meerderheid gelooft erin.
Uitgangspunt bij de grote opruiming is dat de aangever centraal staat
en dat we politiemensen en waar mogelijk burgers vrijwillig bij elkaar
willen krijgen.
De burgers die op deze bijeenkomst aanwezig zijn, verwachten – anders
dan in de Zembla-uitzending – niet per se dat de politie alles oplost of
alles aanpakt. Zij willen simpelweg duidelijkheid en een eerlijk antwoord op wat er met hun zaak is gebeurd of gaat gebeuren.
Kortom, de burger wil serieus worden genomen. Dat is een alleszins
redelijke vraag, waar de politie toch minimaal aan moet kunnen en
willen voldoen. Zeker omdat de politie dit al beloofd heeft tijdens het
opnemen van de aangifte met een opsporingsindicatie.
Gewoon doen. Dat is de algemene conclusie van deze eerste bijeenkomst. Maar ook dat de grote berg plankzaken een complex fenomeen
is, al overheerst het vertrouwen dat het mogelijk moet zijn een einde te
maken aan die plankzaken: de beweging ‘Plankzaken opgeruimd!’ is
geboren.
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Expeditie Terschelling

Op vrijdag 11 maart 2011 nemen we de volgende stap. Met 23 politiemensen en burgers reist de initiatiefgroep af naar Terschelling. Op de
kade in West staan Kees-Jan en Frans, de politie op het eiland, ons op
te wachten. De stemming is opperbest en we hebben er echt zin in.
De gezamenlijke ambitie is 150.000 plankzaken opruimen in één dag.
De korpsleiding van Friesland had ons aangeboden om een weekend naar Terschelling te komen, om daar onze plannen verder te
vormen. Het bureau staat in de winter bijna leeg en er zijn bovendien enkele slaapplaatsen. Prima om ongestoord te kunnen werken.
Rond halfeen zitten we op vrijdag 11 maart rond de tafel op het politie
bureau in West-Terschelling. Binnen 24 uur zal blijken of het ambi
tieuze idee haalbaar is. Met een broodje in de hand maken we kennis
met elkaar.
Intermezzo: spontaan op Terschelling
E-mailtje van de inititiefgroep aan Friesland:
‘Dank je voor je gastvrijheid. Idee is 18-19 februari, maar wel onder voor
behoud dat de keyspelers, zeg maar de echte rechercheurs, kunnen. Ik
denk aan een man of tien-twaalf en begrijp dat er twee een veldbedje moeten meenemen om op het bureau te kunnen slapen. Heb je op Terschelling
ook een hotel of andere huisjes? Misschien komen we wel collega’s tegen.
Idee slaat aan!’
Later een korter mailtje:
‘Er komen er 23!’

Het is duidelijk dat iedereen groot belang hecht aan de ambitie die
ons hier heeft samengebracht. Het recherchewerk loopt vast, er is
onvoldoende capaciteit en de politie heeft het contact met de burgers
verloren, het lijkt wel of we ons schamen en niet weten hoe we eruit
kunnen komen. Des te bijzonderder dat de wil op Terschelling zo
groot is om een forse stap vooruit te zetten: alle plankzaken aanpakken en zien hoe we het dichtgeslibde systeem weer kunnen laten door
stromen.
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150.000 plankzaken?

We halen de plankzaken uit de tas, bij elkaar hebben we er 150 bij ons
om echt te lezen. Dat is ook hard nodig, want we hadden al eerder
gemerkt dat plankzaak een rekbaar begrip is. In korps X zijn er geen,
in korps Y zijn er zoveel dat ze lastig te tellen zijn, in korps Z zijn ze
wel geteld, maar komen we op getallen die niet in verhouding staan tot
de aantallen die de korpschefs vermelden in hun brief aan de minister:
150.000 tot 180.000.
We duiken erin en een aantal dingen valt op:
- Er zijn erg veel aangiftes die alleen om een kleine administratieve
afhandeling vragen. Een eerste schatting op basis van die 150 zaken:
tussen de 40 en 50 procent.
- We zien bij de politie veel aangiftes als een zaak op zichzelf, terwijl
we ze beter zouden kunnen samenvoegen tot een project of programma om er veel gerichter of op grotere schaal aan te kunnen
werken (denk aan aangiftes over omgekatte auto’s of internetfraude).
- Heel wat zaken blijven liggen omdat er geen beslissingen genomen
worden, zowel binnen de politie als binnen het OM. Voorbeeld:
‘verlaten plaats ongeval’-aangiftes die blijven liggen omdat de verdachte buiten heterdaad niet mag worden aangehouden.
- De politiesystemen geven geen goed beeld van het aantal zaken
dat afgerond is of nog in de werkvoorraad zit. De aan politiemede
werkers uitgegeven zaken zijn niet terug te vinden in de politie
computers en bevinden zich her en der in een lade van een
politieagent. Als hij of zij andere opdrachten krijgt, op vakantie gaat
of ziek wordt, verdwijnen die zaken uit beeld.
- We hebben de indruk dat er veel zaken zijn waar politiemensen
en officieren van justitie hard aan werken, terwijl de aangever er
eigenlijk al niet meer naar omkijkt (hij deed alleen aangifte vanwege de verzekering, om te melden bij de politie wat hij had waargenomen, of omdat hij boos was in een eerste opwelling, terwijl de
tijd het probleem al heeft opgelost).
- De eigen kennis van politiemensen wordt onvoldoende gebruikt bij
het beoordelen van zaken. Het zou goed zijn als ervaren politie
mensen de echte buikpijnzaken meer aandacht zouden kunnen
geven.
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Energie, burger en transparantie

Natuurlijk moeten alle plankzaken worden opgeruimd volgens de regels
die er bestaan. Maar het gevoel groeit dat we verstrikt zijn geraakt in
die regels en de weg kwijt zijn als in een doolhof. Om eruit te komen
en alle zaken op te ruimen is een andere aanpak nodig, vanuit andere
principes dan waar de politie nu mee werkt. We komen tot de volgende
drie principes:
- energie van politiemensen veel meer benutten;
- burgerperspectief weer centraal stellen;
- maximale transparantie nastreven.
Onze droom van de opruimdag is een groot opgezette dag waarop vele
politiemensen samen met officieren van justitie op een inspirerende
manier heel veel plankzaken opruimen. Maar voordat dit kan, moeten
we eerst in kaart brengen hoe het nu werkelijk zit met die plankzaken.
Hoeveel zijn er? Welke zaken liggen echt te wachten? Wat is er al aan
gedaan? Wat vinden de aangevers zelf van die zaken? Welke vinden de
politiemensen belangrijk?
We bekijken met elkaar nog eens het YouTube-filmpje over Estland,
waar 50.000 mensen op één dag alle vuilnis in de bossen hebben opgeruimd. Ook zij begonnen eerst met het in kaart brengen van de vuilnis:
mapping the garbage. Het lijkt erop dat ook wij alle aangiftes opnieuw
door onze handen moeten laten gaan om te zien wat voor zaak het is en
te labelen wat er nog mee moet gebeuren.
Per zaak zouden we met drie brillen willen kijken:
- Systeem: hoeveel en welke zaken liggen er allemaal?
- Kijk van burgers: wat vindt de aangever zelf nog van de zaak?
- Politiemens: hoe beoordelen politiemensen zelf deze zaak?

3.1.6

Systeem(hobbel)

Het blijkt bijzonder lastig om met politiecomputers inzicht te krijgen in
hoeveel en welke dossiers er liggen te wachten om opgepakt te worden.
We hebben enkele deskundigen in de groep die hier al mee bezig zijn
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geweest en hun analyse is niet erg hoopgevend. We formuleren een
omschrijving van wat voor ons een plankzaak is: een aangifte met een
daderindicatie die al negentig dagen of langer stilligt bij de politie.

3.1.7

Kijk van burgers

Burgers begrijpen echt wel dat de politie onvoldoende tijd heeft om alle
zaken aan te pakken. Dat merkten we al in Utrecht. Zij willen vooral
transparantie. De politie en het OM kunnen dat helaas niet bieden.
Het proces dat de aangiftes moeten doorlopen, lijkt te ingewikkeld
geworden.
Een brainstorm over de grote actiedag levert verschillende ideeën op,
bijvoorbeeld een variant op het tv-programma Ranking the Stars, waarbij burgers zicht krijgen op en meedenken over welke aangiftes echt
belangrijk zijn om op te pakken. We verkennen ook de mogelijkheden
om aan de aangevers zelf te vragen wat zij nog met de lang liggende
aangifte zouden willen.

3.1.8

Buikpijn van politiemensen

De pijn zit niet in de zwaarte van de zaak, ook niet in de routine ervan.
De buikpijn van politiemensen zit in de langdurige procedures die
in het rechercheproces gevolgd moeten worden (bijvoorbeeld camera
beelden opvragen), waardoor je een zaak steeds weer opzij moet leggen
en in feite elke keer opnieuw moet beginnen.
Als zaken eenmaal zijn afgerond, gebeurt het ook nog regelmatig dat
de officier van justitie toch extra informatie wil of het niet eens is met
de gevolgde werkwijze van de rechercheur, waardoor hij de zaak terug
stuurt, deze weer op de plank belandt en nog meer tijd vraagt. ‘Er is
gewoonweg te weinig tijd om alle zaken keurig af te handelen’, zo vertellen rechercheurs die aangiftecriminaliteit oppakken. Gaandeweg de
bijeenkomst wordt pas duidelijk wat de politiemensen buikpijn bezorgt.
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Onder de getallen van plankzaken zit veel emotie verscholen. We noemden het institutionele schaamte. De schaamte dat we als politie niet aan
de verwachting van burgers kunnen voldoen om hun aangifte op tijd af
te handelen. Tegelijkertijd is op Terschelling gelukkig de energie merkbaar om hier iets aan te doen. Deze politiemensen willen de handen
ineenslaan en in één grote actie alle plankzaken afhandelen. Zonder
opdracht, zonder voorschrijvende hiërarchie, maar op eigen kracht met
respect voor onze organisatie, bestaande regels en wetten.
We verbeelden met elkaar onze ‘droom’ van de landelijke actiedag.

Figuur 2: Houvast aan de droom
Intermezzo: onze droom van de landelijke actiedag zoals bedacht in
Terschelling
1.

Op de dag zelf zien we veel mensen bij elkaar in één of meer ruimten.
Er zijn verschillende pleinen, zoals het oplichtingsplein, het dievenpad
en de fietsenweg. Elk plein heeft een openbaar gedeelte en een besloten
gedeelte met een wasstraat. In de wasstraat werken politiemensen met
officieren van justitie (de beslissers in de opsporingsonderzoeken) en
advocaten aan echte strafzaken met verdachten. Van elke zaak is tevoren duidelijk welke actie op deze dag kan of moet worden gedaan.

2. Op de pleinen hebben we ronde stippen met zaken die wel lokaal worden
opgemaakt, maar een landelijke betekenis hebben, zoals fraudezaken
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op Marktplaats, zaken die lastig zijn en om bijzondere expertise vragen, zaken met onwillige verdachten die buiten heterdaad niet zomaar
aangehouden mogen worden, zaken die eigenlijk geen zaak meer zijn
voor de aangever, bulkzaken die alleen nog maar om administratieve
acties vragen en een belpanel dat contact heeft met burgers over vragen
die er spelen.
3. Politieagenten die mee willen werken, geven van tevoren hun voorkeur
aan. Sommigen vinden oplichtingszaken geweldig, anderen inbraken
of moeilijke verhoren, maar snel iets af handelen kan ook. Leidend is de
energie die ze ervaren om aan iets te werken dat zij van waarde vinden.
Iedereen mag meedoen. Ook de korpschef die wil verhoren of ministers, Kamerleden, gemeenteraadsleden of de districtchef.
4. Sommige zaken zijn makkelijk, andere lastig. Experts van private
en publieke partners vertellen op openbare pleinen verhalen, praten
met burgers over hun ervaringen, leren van elkaar. Ook helpen ze de
politiemensen die in de wasstraat werken aan zaken die om bijzondere
expertise vragen of een breekijzer om ergens binnen te komen, zoals
op Marktplaats (snel zoeken van de benodigde gegevens) of in banken
(denk aan de filmbeelden die vaak voorbijkwamen).
5. Op de openbare pleinen wordt gepraat over hoe de politie en het OM
keuzes maken. We luisteren naar de betekenis die burgers eraan geven.
Opvallend tijdens onze expeditie was dat de burgers die meededen veel
minder van de politie verwachten dan ze zelf doet: ‘Laat zien dat je
hard werkt, iets doet, ik begrijp ook wel dat je niet alles kan’ of ‘Maak je
keuzes helder, ik snap ze denk ik wel als ik ze ken, maar ik ken ze niet,
alles is zo geheimzinnig, misschien wel om je onmacht te verdoezelen’
is maar een greep uit de reacties.
6. Tussen de verschillende pleinen is veel verkeer, dat we ook zichtbaar
maken naast de resultaten, zoals het verplaatsen van dozen met zaken
van de ene palet naar de andere of in busjes met OM-opschrift. Ook
denken we aan andere wegwerktypes, zoals bemiddeling met steun
van bekende sporthelden op locaties, zoals voetbalstadions of schaats
tempels.
7. We maken gebruik van verschillende binnenploegen en een grote buitenploeg die buiten verdachten haalt of slachtoffers helpt, maar ook de
filmbeelden brengt en afgeronde dossiers naar het OM vervoert. Alles
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leunend op de energie die zij voelen om mee te doen. Iedereen die
niet mee wil doen, doet de noodhulp die dag. Andere korpsen, ook de
Politieacademie, helpen.
8. Niet alleen politiemensen werken die dag. Ook burgers doen mee in
verschillende rollen. Niet alleen slachtoffers en getuigen, maar ook studenten (bijvoorbeeld rechtenstudenten die slachtoffers die dat willen,
helpen bij alle rechtsvragen), iedereen die een steentje wil bijdragen.
Via kranten en televisie nodigen we hen uit om mee te doen of met een
persoonlijke brief van de wijkagent, minister, burgemeester of korpschef.

3.1.9

De volgende stap ...

We spreken af om met de voorbereiding voor een eerste echte opruimdag te beginnen, een soort oefendag. Friesland biedt zich aan. Volgens
een ruwe schatting heeft het Friese korps een kleine duizend zaken
op de plank liggen. Of dit ook allemaal échte plankzaken zijn, weten
we nog niet. De methode om een zaak, snel, professioneel en correct
te beoordelen moeten we snel verder uitwerken. Die gaan we dan uit
proberen in Friesland. De rest van het land volgt.

3.2

Slimme methode: een kwestie van vakmanschap

De initiatiefgroep zijn we de kerngroep gaan noemen. We overleggen met elkaar hoe we verder zullen gaan en besluiten een dag te
prikken waarop we gaan uitproberen hoe we honderd plankzaken in
korte tijd kunnen scannen. Op die manier moeten we onderzoeken
hoe we het geheim van ‘Plankzaken opgeruimd!’ kunnen ‘ontsluiten’:
een slimme methode uitgedacht door vakmensen zelf. Het wordt
Goede Vrijdag 22 april 2011. We kunnen beschikken over ruimte in
het politiebureau in Drachten. Politiemensen in Friesland ontmoeten
daar politiemensen uit de korpsen Rotterdam-Rijnmond, AmsterdamAmstelland, Brabant-Zuid-Oost en Utrecht en van de Politieacademie.
We wisselen onderling kennis uit en gaan samen aan de slag.
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Eén plankzaak als oefening

De dag begint met het uitdenken van een methode om alle plankzaken
systematisch te beoordelen op wat er nog aan gedaan moet worden.
In feite hoeft de methode niet te worden uitgedacht, want gaandeweg
de dag blijkt dat er voldoende ervaring in de groep is bij de vakmensen
om deze beoordeling goed en snel te maken.
Intermezzo: Twitter
Menno Lanting (met meer dan 20.000 volgers), 28 april 2011:
‘Net mooi initiatief gehoord om dmv crowdsourcing 150.000 politiezaken
die “op de plank” liggen in 1 dag te gaan oplossen. Binnenkort meer.’

Met elkaar pakken we één plankzaak op die we willekeurig hadden
geselecteerd. Het ging om een eenvoudige mishandelingszaak. In

kleine groepjes lezen we de zaak door en beoordelen wat er nog aan
deze zaak zou moeten gebeuren. Tijdens het gesprek merken we dat
het oordeel over de zaak niet erg eenduidig is. De uitwisseling in de
kleine groepjes geeft blijk van veel kennis en creativiteit, zo blijkt al
snel. Het bespreken van de zaak kost veel meer tijd dan verwacht. Na
twee uur zijn we nog niet uit het oordeel wat er verder nog in de zaak
moet gebeuren. Zijn er nog meer getuigenverhoren nodig? Is het nog
wel zinvol om de zaak te behandelen, nu er al ruim een halfjaar overheen was gegaan?
Het is duidelijk dat wat hier met de zaak in het klein gebeurt een weerspiegeling is van wat landelijk op grote schaal gebeurt. We verliezen
onze tijd al in één zaak. Dat voelt als enorm frustrerend, want we willen verder en liefst zo snel mogelijk. We willen een snelle en vooral
makkelijke methode ontwikkelen om met anderen veel zaken door te
nemen. Ons ongeduld groeit, maar we hebben eerst behoefte aan een
lunch.

3.2.2

Redding door echte vakmensen

Eenvoud is niet het kenmerk van de beginner, maar de duur bevochten stempel van de meester, zo vertelde Godfried Bomans. Het zijn
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de vakmensen die elke dag met aangiftecriminaliteit werken, die met
voorbeelden uit hun praktijk de groep helpen om weer de mogelijk
heden te zien. Tijdens de lunch vertellen ze hoe zij in de praktijk tijdens
actiedagen dit soort zaken snel oppakken. Op een placemat, naast een
boterham, tekenen ze dit snel uit in een aantal stappen, en later op een
groot vel papier in de briefingsruimte nog een keer.
De frustratie en het ongeduld die we in de ochtend hadden opgebouwd,
bleken opeens in ons voordeel te werken. Iedereen heeft zin om door te
pakken en er ontstaan geen discussies meer over de methode: gewoon
doen is nu het devies. De vakmensen nemen de leiding. De anderen
volgen en gaan aan de slag.

3.2.3

Honderd plankzaken binnen twee uur!

In een van de kamers op het bureau in Drachten liggen ruim honderd
plankzaken op de grond in stapels. De tekenaar van de tekening op
flipover legt de methode uit en iedereen gaat meteen aan de slag. We
hebben alle vertrouwen dat de methode die we volgen, gaat werken, al
begrijpt nog niet iedereen het precies.
We maken de fout om het proces op te splitsen in twee stappen:
groep A die de zaken doorleest om te zien of er al iets is gedaan in de
zaak en groep B die inventariseert welke acties nog nodig zijn. Het
blijkt dubbel werk. Degene die een zaak oppakt, kan beter de zaak meteen h
 elemaal voorbereiden en de acties uitzetten, zo vertellen de vakmensen. We merken steeds duidelijker dat het snel doornemen en slim
en doelgericht afhandelen van zaken een vak op zichzelf is, al bestaat
er geen opleiding of functie voor. We zijn binnen de politie gaan vertrouwen op uitgeschreven en opgeknipte processen, deze mensen laten
zien dat het gewoon een vak apart is! Binnen anderhalf uur hebben we
honderd plankzaken geordend. Het tempo is zo hoog dat het verzamelpunt voor een zorgvuldige registratie de toeloop van zaken niet kan
bijhouden.
Het geloof groeit dat we alle plankzaken op één dag kunnen opruimen.
We vragen iedereen op de vrouw en man af of ze geloven in de droom:
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alle plankzaken opruimen in één dag. Het antwoord is een volmondig
ja! Iedereen is enthousiast.
We doen het! Op naar een datum!

3.2.4

Tipping point

Als we erop terugkijken, was dit een belangrijk moment. De oefening
met die ene plankzaak bleek aan de basis te staan van de praktische
methode om plankzaken goed en snel te kunnen beoordelen en op te
ruimen.
Ons vertrouwen in de droom was zo groot dat we zelfs meteen een
datum noemden, en ook direct weer op de rem trapten. Misschien is
het nu nog te vroeg om een landelijke dag vast te stellen. Daarvoor zou
immers ook de goedkeuring van de korpschefs nodig zijn. Als zij die
dag niet zien zitten en tegen zouden werken, kan dat betekenen dat we
onze eigen glazen ingooien. We spreken af dat we in ieder geval rond
de zomermaanden in Friesland willen beginnen met de oefendag. Dat
was in Terschelling al akkoord.
We parkeren de keuze voor de datum van de landelijke dag, maar plannen onze activiteiten op een dag na de zomer, waarschijnlijk in oktober.
De campagne om mensen te werven die mee zouden kunnen doen aan
het opruimen van de plankzaken kan al van start. De website moet zo
snel mogelijk in de lucht zijn, zodat mensen zich kunnen gaan aanmelden.

3.2.5

Verfijnen van de methode

Twee leden van de kerngroep hebben zich vervolgens helemaal gericht
op het verder uitwerken van de methode van voorbereiden en afhandelen. Uitgangspunten voor het opbouwen van de methode waren:
- snel en zorgvuldig afwikkelen van alle aangiftes binnen de grenzen
van het gestelde vertrouwen in de politie en het OM;
- gebruik maken van de professionaliteit en energie van politiemensen;
- contact met de aangever centraal.

Plankzaken opgeruimd.indd 52

1-3-2013 11:12:27

De beweging ‘Plankzaken opgeruimd!’

53

Met vakmensen uit de korpsen Rotterdam, Utrecht, Brabant-ZuidOost en Friesland komen zij regelmatig bij elkaar om uiteindelijk het
‘zeven-stappenmodel’ te maken, dat als basis zou kunnen dienen voor
de voorbereiding voor de landelijke actiedag.
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3.2.6

Praten over plankzaken is (niet meer) taboe

Of het nu wel of niet gaat lukken om ons ‘onmogelijke’ idee te realiseren, het begrip plankzaken lijkt uit de taboesfeer te komen. Dat geldt
in ieder geval voor de kring mensen met wie wij nu samen aan het
werk zijn. In gesprekken met sommige politiechefs en communicatiemensen merken we echter nog sterke afweer, ze spreken liever over
‘werkvoorraad’.
Intermezzo: steeds meer ideeën
E-mail van een Utrechtse politieman die erbij was op Terschelling:
‘Weer helemaal bijgekomen van het weekend Terschelling? Deze week
kreeg ik nog een idee wat ik nog even met je wilde delen. Van de week zat
ik mijn belastingaangifte te doen. Ik bedacht me toen dat het eigenlijk een
vorm van burgerparticipatie is. Zij vullen netjes hun belastingaangifte in
dat wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. Het wordt ondertekend met een
digitale handtekening Digid.
Dit bracht mij op het idee om deze methode ook in te zetten voor de plankzaken. Bij eenvoudige zaken waar wij weinig energie in willen steken maar
wel nog mensen voor moeten horen kunnen we deze methode gebruiken.
Bijvoorbeeld verlaten plaats ongeval waar aanhouden buiten heterdaad niet
mogelijk is. Het kost heel weinig capaciteit omdat je iedereen zijn eigen
verklaring op laat stellen. Dit kan door een traject van gesloten vragen te
bedenken. Bij de belastingaangifte zie je vervolgens wat je moet betalen of
terug krijgt. Bij ons komt er een boete bedrag uit waarmee de zaak wordt
afgedaan.’

3.3

Heldere boodschap

De groep mensen die bij ‘Plankzaken opgeruimd!’ betrokken is, groeit.
We hebben nu al met zo’n dertig mensen samengewerkt. Het aantal
vakmensen, rechercheurs die veel ervaring hebben met het werken
met aangiftecriminaliteit, neemt steeds meer toe. Ook analisten, teamchefs, onderzoekers en een klein aantal politiechefs doen mee.
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Doordat de methode nu mooi is uitgewerkt, ontstaan er ook andere
aandachtspunten. We willen de organisatie van de opruimdag in Friesland en in Nederland verder uitwerken, maar eerst zullen we veel meer
mensen op de been moeten zien te krijgen. We zijn het er allemaal over
eens: een heldere boodschap en inspirerende communicatie is nu een
must om alle vrijwilligers die nodig zijn bij elkaar te krijgen.

3.3.1

Lopend vuurtje

Het is mooi om te zien dat de strekking van het verhaal over
‘Plankzaken opgeruimd!’ nu al op verschillende plekken binnen de
politie met veel enthousiasme wordt omarmd en verder wordt uitgedragen. Tegelijkertijd bestaat ook het risico dat het verhaal in verschillende
interpretaties door de organisatie heen gaat meanderen en zo tot verwarring van de boodschap leidt, waardoor de duidelijkheid en kracht
eruit gaan.
We vragen twee communicatiemensen om ons te helpen: Dennis en
Mark. De communicatiestrategie moet antwoord geven op vragen als:
hoe kunnen we het verhaal zo goed mogelijk vertellen, en hoe kunnen
we rekening houden met de gevoeligheden die her en der bestaan rond
plankzaken?
We kiezen voor de journalistieke toon en besluiten korte filmpjes te
maken die kunnen helpen om de boodschap te verspreiden. We gaan
vanaf nu ervoor zorgen dat op alle ontmoetingen die we organiseren
een journalist en een camera aanwezig zijn, zodat we materiaal verzamelen waarmee we de ‘zwerm’ van politiemensen kunnen vergroten.
Intermezzo: dat is niet uit te leggen
In een filmpje op www.plankzakenopgeruimd.nl:
Amsterdamse buurtregisseur: ‘Ik ben als buurtregisseur meermalen
aangelopen tegen plankzaken waar ik toch redelijk gefrustreerd over ben
geraakt. Dat met name – ik heb zelf ook een opsporingsachtergrond, 14 jaar
in de opsporing gewerkt – omdat ik zaken tegenkom, verdorie, daar moet
je wat mee.
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En waarom moeten we daar iets mee? Omdat ik tegen individuen aangelopen ben waar ik heel veel last van had waarvan ik wist dat tegen die personen een zaak liep die op de plank lag. Je merkt gewoon dat de opsporing
het heel erg druk heeft. Aan de andere kant ook heel veel moeite heeft om
samen te werken met blauw terwijl daar juist de kansen liggen.’
De interviewer: ‘Ook een vervelend verhaal tegenover publiek.’
De buurtregisseur: ‘Ja.’ (Stilte) ‘Ik kan het niet uitleggen.’

In een goede communicatie liggen veel voetangels en klemmen. We
merkten al eerder dat het voor veel politiemensen die met stapels
zaken voor de neus zitten lastig is om te horen dat de korpschefs steeds
opnieuw de burgers oproepen om toch vooral aangifte te doen als hun
iets overkomt. Al begrijpen ze het natuurlijk wel! Bovendien zouden we
graag het NOS-journaal halen als het ons straks gelukt is alle plankzaken op één dag op te ruimen. Maar we zijn ons er steeds meer van
bewust geworden dat de reactie van de pers mogelijk ook zou kunnen
zijn: ‘Zo, dat werd tijd, hoe heeft dit zo lang kunnen duren ...?’

3.3.2

Journalistieke communicatiestrategie

We kiezen daarom voor een journalistieke verslaglegging boven een
meer wervende aanpak. Journalistiek wil hier zeggen dat de communicatie een open, onderzoekend, integer en waarheidsgetrouw karakter heeft, inhoudelijk is, en gebruik maakt van hoor en wederhoor en
gelaagdheid (verschillende mensen, perspectieven en gevoelens krijgen een evenwaardige plek in het verhaal). De focus moet vooral liggen
op het kordaat en energiek aanpakken van het probleem, communicatief mag het niet groter gemaakt worden dan het al is. Temeer omdat
het hier feitelijk gaat over het wegwerken van achterstallig onderhoud.
Daarbij past geen opzichtig klaroengeschal, maar meer een sobere,
inhoudelijke toon, stijl en mentaliteit.
Dit betekent niet dat we het verhaal uit handen geven aan journalisten,
die vervolgens alles mogen en kunnen zeggen. We willen de controle
houden, zodat rekening gehouden kan worden met de belangen van
de politie en het OM. We vragen Dennis en Mark dat samen met ons
te doen.
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Prioriteit heeft het inrichten van de wervingscampagne: hoe laten
we zo snel mogelijk zo veel mogelijk politiemensen intekenen op het
project? Welk kanaal gebruiken we daarvoor? Intranet, nieuwsbrieven,
postercampagnes, of kiezen we voor Yammer, Twitter of Facebook, of
voor een ‘dedicated site’, die alleen bereikbaar en zichtbaar is voor wie
op het politienetwerk is aangesloten?
We kiezen voor een website: www.plankzakenopgeruimd.nl. Het kost
weliswaar enige moeite om dit te realiseren, maar het lukt toch binnen
afzienbare tijd. Er was nog heel wat gedoe rond de afscherming van de
website. De woordvoerder van de Raad van Korpschefs stond erop dat
de pers en het publiek geen lucht zouden krijgen van ons initiatief. Dat
zou ‘slapende honden wakker kunnen maken’.

Figuur 4: www.plankzakenopgeruimd.nl
We hebben ons eerst behoorlijk tegen afscherming van de website verzet, maar later moesten we de woordvoerder toch gelijk geven. Een verdwaald persbericht in een Friese krant en op teletekst over ‘Plankzaken
opgeruimd!’, zo bleek later, zou bijna roet in het eten gooien bij de voorbereiding op de organisatie van de oefendag in Friesland. Aanleiding
voor dit persbericht was ons eigen enthousiasme. We hadden zelf een
kort artikeltje geschreven over ‘Plankzaken opgeruimd!’ in Het Tijd
schrift voor de Politie en daarmee slapende honden wakker gemaakt ...
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Figuur 5: Teletekst
Met de kerngroep en de communicatiemannen komen we maandelijks
bij elkaar, vaak in de avonduren of op vrije dagen. Er komen mooie
dingen uit, we maken teksten, delen foto’s en werken de methode en
organisatie verder uit. Een ander mooi product is een stempelafdruk
in verschillende kleuren met de tekst ‘Plankzaken opgeruimd!’. Een
eenvoudig logo dat bruikbaar is voor iedereen die het in het eigen korps
wil en kan gebruiken. Dat gebeurt ook, op gebakjes, pennen, blocnotes,
USB-sticks, buttons, halskettingen enzovoort!

Figuur 6: Kerngroep aan het werk
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Informele speldenprikjes die uitdagen en interesse wekken

De website kent een weblog, waar de laatste nieuwtjes op staan met
links naar filmpjes en foto’s, alle instrumenten die kunnen helpen bij
de voorbereiding. Bovendien krijgt de website een rode knop, waarmee
iedereen die mee wil werken aan de actiedagen zich kan opgeven. We
zijn ons ervan bewust dat we alleen via de website nooit alle benodigde
politiemensen zullen kunnen bereiken. We kiezen er dan ook voor om
daarnaast zo veel mogelijk mensen te ontmoeten en over plankzaken
te vertellen.

Figuur 7: Aanmelden via website
Iedereen die we zelf of door middel van ons via-vianetwerk kunnen
bereiken tijdens het dagelijks werk, proberen we enthousiast te maken
met speldenprikjes. De uitnodiging mag niet te zwaar zijn, en ook niet
te formeel en te groot. We willen dat iedereen zelf kan kiezen of hij wel
of niet wil meewerken!
We bezoeken formele momenten, congressen en seminars en gebruiken Politiekennisnet, waar we de kernboodschap uitdragen. Zonder
onze tussenkomst staan er spontaan hyperlinks op formele websites
van de politie naar www.plankzakenopgeruimd.nl, banners met het
plankzakenlogo in politiehallen in Nederland, een artikel in Het Tijd
schrift voor de Politie en een striptekening met tekst over de methode
in Blauw. We maken naar hartelust gebruik van het filmpje dat we gemaakt hebben.
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Intermezzo: enthousiasme verspreidt zich als opend vuurtje!
Een e-mail van CvB lid Politieacademie:
‘Dank! Hans, donderdag noemde Ruud Bik de plankzaken nog in een bomvolle zaal tijdens de opening van de NIK-themadag. Ik was zelf te laat voor
de inleidende praatjes, maar hoorde van collega’s dat ie heel lovend was.
Mooi toch?! Tot gauw.’
Een sms’je van een korpschef:
‘Max, uitermate lovende woorden van Ruud Bik in RKC over ons plank
zakenproject, de filmpjes en de wijze waarop professionals dit allemaal
hebben georganiseerd zonder sturing van boven, wel ruimte en facilitering. Wil jij dit mooie signaal aan Truus cs doorgeven?’
Een e-mail van Gertrin, een van de kerngroepsleden:
‘Ik ontmoet veel enthousiasme. Vandaag bij Stoffel geweest om het filmpje
te laten zien. Ik kreeg twee vliegen in één klap want Pieter Jaap Aalbersberg
was ook op bezoek en die wilde het filmpje ook graag zien. Beiden waren
ze van het idee natuurlijk al lang op de hoogte en de verwachtingen waren
hoog gespannen. Het filmpje sloeg aan, het enthousiasme was er en werd
alsmaar groter en Stoffel en Pieter Jaap hadden elkaar helemaal gevonden.
Her en der gooide ik wat olie op het vuur maar het was amper nodig (...) Het
verhaal vertelde zich bijna vanzelf.’
En verder:
‘Dus, bevestiging dat we op de goede weg zitten. (...) Tot slot, afgelopen
dinsdag voor het eerst het hele verhaal aan mijn divisie collega’s verteld
(ong 120 aanwezigen). Ook daar veel goede reacties en veel enthousiasme.
Waar kunnen we tekenen?!!’

3.3.4

Eén kernboodschap

We formuleerden met elkaar een heldere kernboodschap, zodat we ook
onderling dezelfde taal zouden blijven spreken.
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Intermezzo: Website tekst
‘Plankzaken opgeruimd!’? Wat is dat?
‘Het lijkt onmogelijk, maar we gaan het doen: alle plankzaken in een dag
opruimen.
Maar wie zitten er achter dit initiatief? Wat zijn plankzaken? En hoe kun je
die in 1 dag opruimen?
Hier lees je er alles over.
Wat zijn plankzaken?
Er bestaan veel definities, maar het initiatief Plankzaken opgeruimd! verstaat onder een plankzaak een aangifte met opsporingsindicatie waar ten
minste 90 dagen niets mee is gebeurd. Het is dus een zaak waaraan een
hulpvraag van de burger aan de politie ten grondslag ligt. Een plankzaak
behoort niet tot de gewone werkvoorraad, dat is een zaak die in behandeling is.
Hoeveel plankzaken zijn er?
Ook daarvan zijn verschillende definities. Hierboven wordt, bijvoorbeeld,
een plankzaak gedefinieerd als een zaak waar 90 dagen lang niets mee is
gebeurd. Maar als je daar 120 dagen van maakt, zul je veel minder plankzaken tellen en als je er 30 dagen van maakt juist weer veel meer. Er wordt
doorgaans een getal van 150.000 genoemd. Dit aantal is ontleend aan een
onderzoek van onderzoeksbureau AEF.
Waarom zijn er plankzaken?
Het eenvoudige antwoord: omdat de politie het te druk heeft. Omdat er
altijd wel een nóg belangrijker zaak is die je aandacht vraagt, waardoor de
zaak waarmee je eerst bezig was, blijft liggen. Wat de werkelijke reden is
dat er zoveel plankzaken zijn, wordt waarschijnlijk pas goed duidelijk op
het moment dat ze allemaal worden opgeruimd.
Waarom moeten ze worden opgeruimd?
Omdat aan elke plankzaak een hulpvraag van burgers aan de politie ten
grondslag ligt. En dus verwachten burgers ook iets van de politie. Op zijn
minst dat ze gezien worden en serieus worden genomen. Dat er zoveel
plankzaken zijn, is politiemensen zelf een doorn in het oog. Door ze in
een dag op te ruimen, geeft het politiemensen energie, vertrouwen en trots
terug.
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Waarom moeten ze in een dag worden opgeruimd?
Plankzaken zijn een vorm van achterstallig onderhoud. En net als achterstallig onderhoud, kun je dat het beste buiten de dagelijkse routine om
oppakken.
Wie zitten er achter dit initiatief?
Een steeds groter wordende groep politiemensen uit het hele land, en van
alle rangen en standen. Deze groep kan en wil niet langer accepteren dat er
zoveel plankzaken zijn en wil ze opruimen.
Wat is ervoor nodig om ze op te ruimen?
Vooral de betrokkenheid en inzet van veel politiemensen. In de eerste
plaats mensen met opsporingsbevoegdheid, die zullen de kern van het
proces vormen. Maar daarnaast zullen er veel mensen nodig zijn om verdachten, aangevers en advocaten te begeleiden, documenten te verwerken
enzovoorts.
Worden burgers ook betrokken bij Plankzaken opgeruimd!?
Plankzaken opgeruimd! zal zeker landelijk de aandacht trekken. Verder
worden aangevers van wie de zaak op de plank is beland, uitgenodigd op
de grote opruimdag.
Hoe kan ik me aanmelden om mee te doen?
Politiemensen kunnen zich aanmelden op deze site, zodra duidelijk is
wanneer de dag precies is, waar die is en hoeveel mensen er nodig zijn om
alle plankzaken op te ruimen.
Wanneer is de grote opruimdag?
Alle voorbereidingen zijn in volle gang. Een definitieve datum, tijdstip en
plek worden op deze site gecommuniceerd.
Waar is de grote opruimdag?
Alle voorbereidingen zijn in volle gang. Een definitieve datum, tijdstip en
plek worden op deze site gecommuniceerd.
Doen politiemensen mee op basis van vrijwilligheid?
Dat wordt op dit moment nader bekeken.’
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Engagement van partners en collega’s
De Raad van Korpschefs

We kunnen alleen al een boek schrijven over de avonturen die we
meemaakten om spreektijd te krijgen in de maandelijkse bijeenkomst
van de Raad van Korpschefs (RKC). Stoffel Heijsman, de korpschef
van de politie in Utrecht en portefeuillehouder opsporing, is hier een
warme voorstander van, maar de agendaprocedure laat dat niet toe. Bij
onze contacten met de secretaris van de RKC stranden we. Hij wil niet
afw ijken van de regel. Alleen bij een crisis zou dat kunnen, zo gebiedt
hij.
Intermezzo: inbreken om op de RKC-agenda te komen
Truus, kerngroepslid, in een groepsmail:
‘Ja! We gaan inbreken. Niet te wild, gewoon beschaafd maar niet te missen. Dan maken ze ook nog eens iets mee en bovendien past het bij het
karakter van de expeditie. Ik zal er ook nog even over nadenken. Zien we
elkaar 9 juni weer? Of heb ik dat zomaar bedacht? Zo ja, dan hebben we
het er dan even over.’
Los hiervan mailt de korpschef haar:
‘Truus, mooi filmpje. Enthousiasmeert en prima uit te delen. Maar: niet
als een los ding, wel ter illustratie van “we gaan het gewoon doen”. Er moet
iets bij van een aantrekkelijke korte beschrijving van de aanpak (voorbereiding – de dag – nazorg) en de verduurzaming (doorbreken collectieve
machteloosheid > alle schouders onder wegwerken rijstebrijberg > leren
hoe nieuwe stapels te voorkomen).
Agendering van zo’n onderwerp loopt altijd via de Board. Dat is nu niet
gebeurd, en voorlopig komt dit ook niet aan de beurt. Als ik er al iets over
kan zeggen, dan in de ronde Mededelingen, en dan kan ik kort iets zeggen
en dan USB stick met filmpje uitdelen aan wie wil.’
Later weer de korpschef:
‘Raad van Korpschefs enthousiast!’
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De enige kans om toch op de agenda van de RKC te komen is dat
een van de korpschefs in de rondvraag naar voren brengt dat hij of
zij a andacht wil voor ‘Plankzaken opgeruimd!’. Nathalie Kramer, de
korpschef van Friesland, pakt die handschoen op, omdat zij al ja had
gezegd tegen de oefenactiedag, die enkele maanden later zou plaatsvinden. Met steun van andere betrokken korpschefs (Rotterdam, Utrecht
en Politieacademie) en USB-sticks met het filmpje van Drachten komt
het in het mededelingenrondje aan de orde in de RKC.

3.4.2

Geld, zonder geld gaat het niet lukken

Tot nu toe is veel gelukt zonder geld, zonder om geld te vragen. Alles
gebeurde om niet. Maar zonder geld geen website, geen filmpjes, geen
campagne. Stoffel Heijsman, de korpschef van de politie Utrecht en
portefeuillehouder opsporing, helpt. Hij vindt het een geweldig initiatief en wil het idee ondersteunen. Wat hem betreft mag de landelijke
opruimdag zelfs wel voor de zomer plaatsvinden.
Geld heeft hij niet. Wel kan hij een bedrag voorschieten uit de bestaande middelen van de politie Utrecht voor de eerste uitgaven. Parallel
maken we met hem een brief voor alle korpschefs met het verzoek of
iedereen een bijdrage van € 6000 zou willen doen om de kosten te
dekken. 24 politiekorpsen plus het Korps landelijke politiediensten
(KLPD) en de Politieacademie doen mee!

3.5

Voorbereidingen voor de landelijke opruimdag(en)

De ideeën over de organisatie van de landelijke opruimdag komen
moeilijk van de grond. We willen een grote dag. We rekenen erop los
om in te schatten hoeveel mensen we op één dag nodig zullen hebben.
We worden bij het voorbereiden van de actiedag in Rotterdam te hulp
geschoten door een voetbalcoördinator. Hij heeft weer ervaring met
het horen van grote groepen verdachten en geeft ons een hanteerbare
formule. Hier blijkt dat er ook op het punt van het organiseren van
grootschalige acties veel ervaring is. Er valt een last van ons af, we hoeven niet alles zelf te gaan organiseren, maar kunnen varen op de rijke
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ervaring binnen de politie om grootschalig optreden te organiseren.
Hier bestaan ingeoefende structuren en routines voor, zoals TGO’s en
SGBO’s.2
De aantallen mensen die we nodig hebben, zijn evenwel toch over
weldigend voor ons: we zullen vijf- à zesduizend mensen op één dag
op de been moeten zien te brengen, nog los van de voorbereiding van
alle zaken voor die dag. Bovendien hebben de ervaringen op Terschelling en in Drachten ons geleerd dat de opruimdag niet op één plaats
kan plaatsvinden, maar waarschijnlijk op twee of meer plaatsen in
elk politiekorps. Opgeteld komen we al snel op vijftig of meer politie
bureaus.

3.5.1

Workshops ‘Plankzaken opgeruimd!’

Nu de methode steeds verder is ontwikkeld, komen we voor een volgende puzzel. Hoe kunnen we deze werkwijze doorgeven aan collega’s
die zelf ook met plankzaken aan de slag willen? Het via-vianetwerk is
wel heel krachtig, maar nog niet sterk genoeg om echt lokale trekkers
voor de beweging te krijgen. We bedenken om op verschillende plaatsen workshops te organiseren om de methode over te dragen, en vooral
om meer lokale trekkers te vinden.
We plannen een drietal workshops en nodigen de vakmensen met wie
we tot nu toe gewerkt hebben uit om de kennis en methode te komen
toelichten. De politiemensen die we daarvoor uitnodigen, reageren aarzelend. Ze willen ons graag uit de brand helpen, maar het kost ook tijd
en ze zijn niet erg happig om voor een groep te gaan staan. We bedenken daarom oefeningen die we met hen kunnen doen, zodat het als het
ware spelenderwijs overgedragen kan worden.

2

TGO staat voor Team Grootschalig Optreden en SGBO voor Staf Grootschalig en Bijzonder
Optreden.
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Figuur 8: Gebakjes plankzaken
Deze vakmensen, en dat geldt waarschijnlijk ook voor veel andere vakmensen, beheersen hun kennis en vaardigheid vooral impliciet. Als je
hun vraagt erover te vertellen, zijn ze zo klaar. Pas als je met hen samen
verschillende cases bespreekt, merk je hoeveel ze eigenlijk w
 eten. De
workshops blijken ook een goede uitwerking te hebben op het ondersteunen van de netwerkvorming. Mensen die elkaar tijdens de workshops ontmoeten, wisselen gegevens uit en nemen ook na de bijeenkomsten contact met elkaar op. In het Atrium van de Politieacademie
in Apeldoorn wordt een stand ingericht. Het Atrium is de enige plek
in Nederland waar veel politiemensen van verschillende korpsen en
uit verschillende disciplines elkaar elke dag ontmoeten. Het vormt één
van de centrale plaatsen van het initiatief om politiemensen met elkaar
te verbinden.
Na verloop van tijd krijgen we ook enkele verzoeken om binnenshuis,
met medewerkers van één korps, workshops te verzorgen. Tijdens de
eerste workshop in huis merken we dat we eigenlijk vooral zijn uitgenodigd om de hele groep collega’s mee te krijgen voor het idee om
‘Plankzaken opgeruimd!’ daadwerkelijk op de agenda te krijgen. Groot
gelijk hebben ze!

Plankzaken opgeruimd.indd 66

1-3-2013 11:12:39

De beweging ‘Plankzaken opgeruimd!’

67

Intermezzo: niet iedereen mag naar onze workshop
E-mailtje van een politieagent:
‘Zo optimistisch als ik gisteren was over de gedachte dat ik er toch gewoon
bij zou zijn vandaag, zo teleurgesteld ben ik nu. Ik heb duidelijk te horen
gekregen dat het toch echt niet de bedoeling is dat ik op dit moment me laat
informeren door jullie en een bepaalde rol zal gaan vervullen. Vraag me
niet naar de exacte reden, want die heeft een dusdanig “politieke” lading,
dat ik het niet eens wil weten (...) Nogmaals, ik vind het erg jammer, maar
wil dingen nu niet forceren. Ik wens jullie alle succes en wie weet kan ik
toch op een later moment nog aansluiten.’

Tijdens en door de workshops kristalliseert de kennis over het ‘vak’
van slim en snel afhandelen van VVC-zaken gaandeweg ook verder uit.
We leren zelf enorm bij en beseffen meer en meer hoeveel kennis van
zaken en omstandigheden je eigenlijk moet hebben om deze aangiftes goed op te pakken. Je moet weten hoe de wet in elkaar zit, welke
zaken wel en niet thuishoren bij de politie (er zitten heel wat civiele
zaken tussen de plankzaken!) en je hebt kennis nodig van de psychologie van daders én soms ook van aangevers (waarom gedragen ze zich
zoals ze doen?) en vooral veel handigheden bij het ‘oplossingsgericht’
afhandelen van zaken. Dat geldt niet alleen voor een individuele zaak
(checklists helpen wel weer), maar vooral ook voor de grote bulk van
zaken. Het blijkt dat je erg veel tijd kunt winnen als je alle zaken eerst
goed voorbereidt en korte acties uitzet, om vervolgens met veel collega’s
samen op één dag alles af te wikkelen.
Op een actiedag zelf staat vaak het verhoren van verdachten centraal.
‘Doelgericht horen’ blijkt ook alweer een kunst op zich, al bestaat hier
wel veel meer kennis over. Tijdens een van de workshops sluiten docenten van de Politieacademie aan om ons hier meer over te vertellen. Dat
blijkt ook later weer van pas te komen, wanneer in meerdere korpsen
docenten én studenten meehelpen tijdens de actiedag om plankzaken
op te ruimen! De workshops blijken een noodzakelijke schakel in de
beweging te zijn. Voor vakmensen, door vakmensen! De beweging
groeit weer verder!
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OM komt via de zijdeur binnen

Bekend is dat het OM, vooral lokale officieren van justitie, in een
slimme en snelle afwikkeling van plankzaken een onmisbare schakel
zijn. De actiedag kan alleen een succes worden wanneer de officieren
van justitie op de dag zelf aanwezig kunnen en willen zijn.
Via de portefeuillehouder opsporing van de politie is er contact met het
OM; de reactie is positief. We hebben ook contact via een oud-collega,
die nu strategisch adviseur is van de procureur-generaal; ook hij is zeer
enthousiast. Maar de weg ‘bovenlangs’ naar alle officieren is lang, zo
geeft hij aan. Het OM komt echter ook ‘via de zijdeur’ binnen. Politiemensen hebben in hun eigen regio medewerkers van het OM uitgenodigd om mee te komen naar de workshops. Dat is niet alleen goed voor
binding en draagvlak, we hebben ook kunnen profiteren van alle kennis die zij meebrachten. We waren erg blij dat er op deze ‘natuurlijke’
manier contacten zijn gegroeid met het OM. Dit lukt overigens lang
niet op alle plaatsen. Naar later zou blijken, was de vroege en actieve
betrokkenheid van het OM wel een graadmeter voor het latere succes
tijdens actiedagen.
Dat geldt ook voor de voorbereiding: het doornemen van zaken en kiezen wat te doen in welke zaak is cruciaal. Het helpt enorm als medewerkers van de politie en het OM samen vroeg in het proces verkennen
welke afdoening bij een zaak past, zodat men de zaak kan afwikkelen
met dit doel voor ogen.
Intermezzo: enthousiasme bij OM
Cathelijne, kerngroepslid in een groepsmail:
‘Vanmiddag gesprek gehad met de Officier van Justitie. Hij is niet een
beetje, maar erg veel enthousiast. Was erg leuk gesprek waarin hij heel wat
ideeën had. Groot aantal zitten ook in ons denkproces, aantal zijn nieuw.
Heb weer wat aantekeningen gemaakt. Bel jullie.’

3.5.3

De sneeuwbal groeit: er is een datum!

Steeds meer politiemensen komen naar de workshops, bezoeken
de website of nemen zelf contact op met kerngroepsleden of andere
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 olitiemensen die enthousiast aangehaakt zijn. De overzichten van de
p
‘leden’ van de beweging groeien zo gestaag, op een gegeven moment
tellen we rond de driehonderd contacten, met vertegenwoordigers uit
alle korpsen! Dat betekent veel werk. Zeker omdat ons streven is om
iedereen die interesse toont zo snel en goed mogelijk alle informatie te
geven. Gelukkig waren er heel wat collega’s die elkaar konden informeren of instrueren.

Figuur 9: Collega’s instrueren elkaar
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De druk om te komen tot een datum voor de landelijke opruimdag én
de oefenactiedag in Friesland neemt toe. We beseffen dat wij als kerngroep niet alles zomaar zelf kunnen beslissen. Als er op een zaterdag
in een korps honderd of meer politiemensen in actie komen, kan dat
niet zonder toestemming van de korpsleiding.
Onze voorzichtigheid in het kiezen van een datum – we willen niet te
vroeg zijn, dan zou niet iedereen mee kunnen doen – blijkt nu ook een
andere kant te hebben. In Rotterdam is de voorbereiding inmiddels
zo voorspoedig gaan lopen dat de trein doordendert. De trekkers in
Rotterdam hebben de ooit genoemde datum van 26 november vastgezet in hun hoofd en willen niet langer meer uitstellen. Iedereen heeft
er zin in en het moet nu ook gewoon gebeuren in Rotterdam. Geen
woorden, maar daden! Wij hebben ons maar te voegen naar wat er in
beweging is gekomen.
Intermezzo: we willen verder
E-mail van Cathelijne, lid kerngroep uit Rotterdam:
‘Noem een datum. De dames kunnen niet wachten. Heel Nederland zou
toch op een dag alles opruimen. Wij willen wel. Wanneer?’

De Friese oefenactiedag rolt van oktober naar 5 november. De landelijke
dag is op 26 november. Al wisten we inmiddels dat we niet op één dag
alle korpsen mee zouden krijgen. De korpsen waar men op 5 november
nog niet was begonnen, zouden niet voldoende tijd meer hebben om
zich goed voor te bereiden. We kwamen daardoor al snel tot een tweede
landelijke opruimdag, willekeurig gekozen op 3 februari 2012.
De afgelegde weg kent vele haltes met onderweg verschillende ‘tankstops’. Steeds meer activiteit op steeds meer plaatsen, het is duidelijk
dat de betrokkenheid groeit. Nu de bal eenmaal is gaan rollen, krijgen
we er zicht op hoeveel er eigenlijk al op allerlei plaatsen aan de hand
is. Langzaam, stap voor stap, is er ‘emergent’ een activiteitenkalender
ontstaan.
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Figuur 10: Tijdpad voor plankzaken

3.5.4

Friesland bereidt zich voor

De voorbereiding in Friesland begint met een inventarisatie van aantal en locatie van de plankzaken die zijn blijven liggen. Niet moeilijk,
denkt de Friese projecttrekker, maar al snel merkt hij dat er niet ergens
in een kast, keurig op een rijtje, een aantal dossiers hangt, met een helder overzicht erbij van het aantal aangiftes. De dossiers liggen verspreid
over verschillende locaties en per locatie over meerdere personen; de
meeste informatie zit in politiecomputers of bureauladen, soms makkelijk bereikbaar, vaak ook niet.
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Er wordt veel werk verzet om de zaak van de grond te krijgen. Teamchefs, coördinatoren van de crimeteams en portefeuillehouders opsporing worden benaderd, voorlichtingsmateriaal wordt verspreid, het
onderwerp wordt besproken in werkoverleggen, de werving van vrij
williger voor de actiedag start. De samenwerking met het OM verloopt
prima en de technische kanten worden geregeld, zoals mobiele pin
apparatuur en de toegang tot computersystemen.
Het aantal plankzaken lijkt mee te vallen ten opzichte van de aantallen die de systemen hebben aangegeven. Over het algemeen hebben
de teams, zo vertelt de projecttrekker, de zaken goed op orde en bestaat
er op het niveau van teamchefs weinig behoefte aan een grootscheepse
opruimactie. Er zijn beslist oudere zaken, maar vaak zit daar een verhaal aan vast. Ze liggen te wachten op een Nederlands Forensisch
Instituut (NFI)-rapport, een uitslag van de forensische opsporing, er
ligt een verzoek tot ontneming of het wachten is op een tactische beslissing om drie verdachten tegelijkertijd aan te houden.
De projecttrekker heeft last van een premature publicatie in de pers. Dat
blijkt bij veel politiemensen kwaad bloed te zetten en de projecttrekker
mist zelf ook de verbinding met de landelijke beweging. ‘Als je niet tot
de “incrowd” behoort, mis je ook de broodnodige voeding’, verzucht
hij. ‘Er zijn echt wel zaken hoor, maar de aanvankelijke schattingen
zien er bij nadere beschouwing toch iets anders uit en er is op de werkvloer weerstand tegen. Ik merk lauwe reacties op het geheel, een zekere
moeheid ten opzichte van alle projecten die lopen, waaronder nu ook
dit project weer.’
Eerder onderzocht een collega van hem in het systeem Zicht op Zaken
hoeveel zaken er in Friesland ‘op de plank’ liggen. Uit dat overzicht
blijkt dat er 1034 zaken aan de criteria voldoen, ze liggen langer dan
negentig dagen. Deze zaken zijn echter niet op één centrale plaats in
beheer, maar de dossiers zijn verspreid over de elf teams die er in dit
regiokorps zijn, en binnen de teams weer ‘uitgedeeld’ onder tientallen
politiemensen.
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Als de projecttrekker echter besluit fysiek naar de politiebureaus te
gaan om de plankzaken op te halen, blijken ze er niet te zijn. Althans
volgens de teamchefs. Tot zijn eigen verbazing telt hij, na een rondgang
langs elf teams, maar dertien plankzaken die hem zijn aangereikt.
We besluiten vanuit de kerngroep waar mogelijk hulp te bieden. Een
van de acties die we organiseren, is een werkbezoek aan Rotterdam.
We willen de mensen in Friesland graag een voorbeeld van hoe zo’n
actiedag er ongeveer uit zou kunnen gaan zien ter inspiratie bieden.

3.5.5

Een werkbezoek aan Rotterdam

We komen aan in het politiebureau naast het Feyenoord-stadion, waar
het in de hal al behoorlijk druk is. Het is 16 augustus, een actiedag voor
het opruimen van makkelijke zaken die langere tijd liggen. We maken
kennis met het team van de administratieve recherche, dat vandaag de
actiedag leidt. In deze week worden er honderd zaken afgerond, vandaag vijftig en over twee dagen nog eens vijftig.
We kijken mee, samen met twee politiemensen uit Friesland en hun
parketsecretaris van het OM. Zij komen afkijken voor 5 november, de
opruimdag voor plankzaken in Friesland, aarzelend, in het begin sceptisch en zelfs mopperend, maar die weerstand verdwijnt.
Ze zien hoe de afhandeling van een zaak om een zekere stevigheid,
resoluutheid en handigheid vraagt. Vakmanschap dus, en vakmanschap dat bijvoorbeeld ook wijkagenten hebben. Als een verdachte geen
verklaring wil tekenen en deze eerst mee naar huis wil nemen om nog
eens goed door te lezen, dan helpt het om duidelijk te zijn: tevoren is
duidelijk gesteld in de brief dat de zaak vandaag afgedaan zal worden.
Vertraging is dus niet mogelijk, het is wel of niet tekenen. Zo zijn er
natuurlijk vele andere voorbeelden.
Overleg tussentijds en elkaar steunen helpen om resoluut en oplossingsgericht op te treden. Er zijn meerdere ‘time locks’ gepland, waarin
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iedereen samenwerkt. De voornaamste actie op de dag is het afnemen
van verhoren. Voor makkelijke zaken kan zo’n verhoor in een kwartiertje, voor ingewikkelde zaken kost dat meer tijd.
Zaken zijn ingedeeld op basis van de vooraf ingeschatte afhandeltijd.
In totaal een uur voor een zaak met een kort verhoor (lezen van de zaak,
verhoor, verslaglegging, overleg met OM, afhandeling met verdachte,
afsluiten van de zaak) of twee uur voor de langere zaak.
Bij de Friese politiemensen bestond er twijfel over of de verdachten
zich wel zouden melden. De ervaringen in Rotterdam nemen die twijfel weg. Meer dan 80 procent van de verdachten komt opdagen, mede
omdat men direct optreedt als ze er niet zijn. Er wordt onmiddellijk
gebeld, naar huis, mobiel of naar het werk, en als mensen niet komen,
ondersteunt de noodhulp met het ophalen van hen.
Een belangrijk argument voor verdachten om wel te komen, blijkt ook
hier te liggen bij de oplossingsgerichtheid. Veel verdachten (van kleine
vergrijpen) hebben geen idee wat hun aan straf te wachten staat. Door
hen hier vooraf in grote lijnen over te informeren (voor dit soort vergrijpen staat een boete van € 150 tot € 200, bijvoorbeeld) en door hun
het vooruitzicht te bieden dat ze voor eens en voor altijd van de (vaak
slepende) zaak af kunnen zijn binnen een of twee uur, lijken ze in veel
gevallen ook opgelucht.
Uiteindelijk blijken er in Friesland voldoende mensen op de been te
komen om de actiedag vorm te geven. Het aantal zaken blijft echter
beperkt tot dertig, al is dat geen enkele belemmering voor het doel van
de dag om samen te oefenen.
We zijn er inmiddels van overtuigd dat de uitgewerkte methode werkelijk tijd- en efficiencywinst kan opleveren, plus veel meer ‘beleving’
van goed politiewerk bij de direct betrokkenen. Het is echter belangrijk eerst te ervaren hoe de ‘Plankzaken opgeruimd!’-actie in Friesland
gaat verlopen! Om de mensen in Friesland te steunen, maar ook om
enthousiaste mensen uit andere korpsen de kans te geven te leren van
de oefenactie besluiten we extra in te zetten op het uitnodigen van
mensen uit andere korpsen.
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We doen vanuit de kerngroep een belronde langs alle korpsen en vragen meteen hoe het er bij hen voorstaat. De resultaten verrassen ons
positief. In maar liefst 22 korpsen blijken mensen begonnen te zijn
met de voorbereidingen voor ‘Plankzaken opgeruimd!’, die bovendien
al met hun korpsleiding in gesprek zijn gegaan over de vraag of en
wanneer ze mee gaan doen aan het opruimen van plankzaken! We
horen ook dat er in Friesland, de eerste actiedag op 5 november, uit
wel 7 korpsen mensen komen meehelpen én de kunst afkijken. Een
prachtig aantal.

3.5.6

D-day in Friesland

Het grote moment van de eerste actiedag in Friesland zit eraan te
komen. Al eerder was er ook besloten om deze dag echt als een oefening te beschouwen. We zouden op die manier kunnen zien hoe de
methode, die we met veel mensen hebben uitgewerkt, in de praktijk
werkt. Op 5 november is er in Friesland een fantastische en collegiale
sfeer. Er zijn na het voorbereiden van de 50 zaken nog 24 zaken overgebleven om op de dag zelf af te handelen. Eigenlijk met te veel politiemensen. Dat is echter voor niemand een probleem, men wil immers
vooral ook zien of en hoe de methode werkt.
Het pakt goed uit. Van de opgeroepen verdachten meldt zich meer dan
80 procent, veel meer dan verwacht. De verhoren lopen soepel, het
afhandelen van de dossiers blijkt meer werk dan verwacht: ‘veel werk
voor de “backoffice” die dag’.
Intermezzo: OM op Twitter
Annette Bronsvoort, 5 november 2012:
‘Politie Friesland en OM hebben vandaag goede zaken gedaan met actie
#plankzakenopgeruimd. Wordt vervolgd in rest v.h. land.’

De evaluatie is heel positief. De hulptroepen uit zeven andere korpsen gaan tevreden naar huis, vastbesloten om binnenkort in het eigen
korps ook met elkaar de plankzaken op te ruimen. Iedereen is tevreden
over de resultaten, al had men het aantal zaken wel wat hoger willen
zien. Gelukkig is er gekozen voor een oefenactiedag, die vooral bedoeld
was om de methode uit te proberen.
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Intermezzo: gelukt!
Een van de teamchefs van de dag kijkt terug:
‘Het was een geweldige dag die heel veel energie, inspiratie en leer
momenten heeft gegeven. We kunnen terug kijken op een heel mooie en
ook hartstikke leuke dag. Het was geweldig om te zien hoe collega’s met
allerlei competenties – van BPO’ers, rechercheassistenten, rechercheurs,
buurtagenten, inspecteurs tot en met de plaatsvervangend korpschef – met
elkaar de schouders eronder zetten. Ook in de evaluatie kwam terug dat
iedereen de sfeer, de samenwerking, de aanpak en de leerpunten als zeer
positief heeft ervaren.’
Over de methode:
‘Concreet zijn er ook dingen geleerd. Rotterdam raakte, bijvoorbeeld, zichtbaar geïnspireerd door de “wasstraat”. Ná het verhoor gaat de rechercheur,
verhoorder eerst naar de Officier die de beslissing neemt tot sepot, transactie et cetera, in de kamer daarnaast zit degene die het contact met de
aangever gaat leggen, en daar weer achter zitten de mensen die de dossiers
verder afwikkelen. Als laatste de rechercheurs die de dossiers gaan maken
voor als er processen verbaal afgemaakt moeten worden.’
Over de voorbereiding:
‘Het bleek gedurende de dag dat de voorbereiding meer tijd en moeite kost
dan de dag zelf, maar als er koffie, brood en eten is geregeld, is een diender al snel tevreden! Maar de voorbereiding kent wel wat taaie momenten,
waarin je ook her en der weerstanden moet overwinnen. Toch krijg je ook
juist met het overwinnen van weerstanden de beweging op gang. Ik ben
heel benieuwd hoe de bal nu gaat rollen bij de andere korpsen maar ben
ervan overtuigd dat Friesland een inspirerende aanzet heeft gegeven.’

Zonder enige bemoeienis van onze kant horen we later dat er in NoordNederland ook actiedagen zijn georganiseerd bij het OM!
Intermezzo: Twitter
Jan Eland, 9 maart 2012:
‘Het begint langzaam traditie te worden: de plankzakendag van OM-NoordNL. Al weer bijna voorbij en met succes. Want #snellerrechtisbeterrecht.’
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Actiedagen overal in het land!

Het gaat nu echt gebeuren. De landelijke actiedagen volgen op
26 november 2011 en 3 en 4 februari 2012. Met een basiskamp voor
en door politiemensen ertussenin. Op 23 november is er al een goed
opgezette en succesvolle actiedag in een basisteam van Roermond,
georganiseerd door twee hoofdagenten uit het team die bij een van de
workshops waren geweest. Op 26 november zwerven de leden van de
kerngroep door heel Nederland om overal een graantje mee te pikken
van wat er gebeurt. Er blijken in acht korpsen politiemensen bezig te
zijn geweest met ‘Plankzaken opgeruimd!’. Met als hoogtepunt een
hele omvangrijke actie in Rotterdam, waarbij bijna 600 politiemensen
op de been zijn geweest om met elkaar rond de 1300 plankzaken op te
ruimen!

3.6.1

Basiskamp om kennis uit te wisselen

Direct na de eerste landelijke opruimdag op zaterdag 26 november
begonnen we met de kerngroep op maandag al na te denken over de
tweede landelijke actiedag: 3 februari 2012. We wilden dat op die dag
echt zo veel mogelijk korpsen zouden gaan meedoen. Er was ons alles
aan gelegen om de ‘good practices’ van de afgelopen zaterdag door te
geven aan de collega’s die nog actief wilden worden de komende tijd.
Het voelde als nog een hele expeditie te gaan, en waarschijnlijk was
dat de reden waarom we op het idee kwamen een basiskamp te organiseren. Een plaats om allemaal samen te komen voor de ‘toppoging’ in
februari aanstaande. Doel was om onderling ervaringen en methoden
uit te wisselen en inspiratie aan elkaar door te geven.
Op 19 december, vlak voor Kerstmis, kwamen zo’n zeventig mensen uit
alle windstreken bij elkaar in Apeldoorn om samen te ‘planken’. Het
motto dat we eerder gebruikt hadden tijdens de workshops hanteerden
we ook nu weer: voor collega’s, door collega’s. Alle workshops werden
door vakmensen uit de praktijk verzorgd, die zo konden doorgeven wat
ze gedaan en geleerd hadden tijdens de actiedagen in hun korps op
26 november.
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Intermezzo: uitnodiging basiskamp ‘Plankzaken opgeruimd!’
‘Basiskamp “Plankzaken opgeruimd!”, 19 december, 15.00-20.00 uur,
Apeldoorn
Het basiskamp vormt de voorbereiding op de expeditie. Iedereen die mee
wil doen en al heeft gedaan, komt samen. Als supporter en sponsor komen
Ruud Bik en Stoffel Heijsman. Zij doen de aftrap. De initiatiefnemers van
het eerste uur vertellen vervolgens hun ervaringen uit de eigen praktijk.
We organiseren dan in twee rondes workshops om kennis uit te wisselen.
Alvast een greep uit de workshops:
1.

Zorgvuldig voorbereiden van de Plankzaken actiedag: hoe doe je dat?

2. Forumzittingen tussen politie en OM: oplossingsgericht zaken af handelen!
3. Ambassadeurs en vrijwilligers mobiliseren om mee te werken: ervaring uit Rotterdam!
4. Verslag van wijkagenten uit Roermond die hun gehele basiseenheid
mobiliseerden!
5. Opzetten van een backoffice: “Plankzaken opruimen!” vereist goede
organisatie!
6. Verdachtenverhoor: recht op je doel af!
7. Aangevers bellen: ervaringen, do’s en don’ts.
8. De Groningse methode: vakspecialist procesondersteuning in de basiseenheid!
9. Op weg naar een duurzame methode: evaluatieresultaten tot nu toe.
Deze bijeenkomst is een unieke gelegenheid om met het team van ambassadeurs, projecttrekkers en voorbereiders samen naar Apeldoorn te reizen en
samen alle ins en outs te weten te komen. Kom met je collega’s, je kunt nooit
alleen alle workshops meemaken. Laat staan alle plankzaken opruimen!
Doe je mee?’

Op die manier konden de korpsen die in februari zouden gaan opruimen, leren van hun ervaringen. We hadden de korpschefs Ruud Bik en
Stoffel Heijsman bereid gevonden aanwezig te zijn om op die manier
hun steun en enthousiasme te betuigen voor wat er allemaal tot stand
gebracht was. We maakten tijdens de bijeenkomst grappige foto’s van
iedereen die ging ‘planken’: een internet hit van dat moment waarbij
iedereen op de gekste plaatsen als een plank op de grond ging liggen.
Dat paste ons mooi!
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Figuur 11: Basiskamp planking in de hal
Intermezzo: ik ben er!
Sms’je op 9 december 2011:
‘Ik krijg grote ruzie met m’n secretaresse, maar ik ben er om 15 uur en ga
om 16 uur weer weg. Als jij zorgt voor wat documentatie, dan kan ik me nog
een beetje voorbereiden, Gr. Ruud.’
En hij bleef tot 22 uur.

Uiteindelijk waren er actiedagen in achttien verschillende politiekorpsen. Een op 5 november 2011, acht kort voor of op 26 november 2011,
acht op 3 of 4 februari 2012, een op 26 mei 2012 en een op 10 november
2012. Vier politiekorpsen gaven aan dat zij geen plankzaken hebben,
waarvan er twee wel meededen met de andere korpsen. Het zou goed
kunnen dat er meer korpsen hebben meegedaan zonder dat wij dat
gehoord hebben!

3.6.2

Verduurzaming van ‘Plankzaken opgeruimd!’

We kwamen in februari bijeen met de leden van de kerngroep om stil
te staan bij het succes dat we behaald hadden met elkaar. Het was ons
gelukt om een hele beweging op gang te brengen, al was het moeilijk
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om op dit moment precies te zeggen wat de resultaten tot nu toe waren.
We besloten met elkaar het hier niet bij te laten, maar de politiemensen
uit de korpsen te vragen samen met ons verder te gaan met het evalueren van de resultaten tot nu toe en het verder verduurzamen van de
methode naar de toekomst toe. Alle betrokkenen bleken bereid aan het
onderzoek mee te doen en zo kregen we een beeld van de resultaten en
de wijze waarop verduurzaming mogelijk zou zijn. In hoofdstuk 4 en
5 beschrijven we respectievelijk de resultaten en de conclusies richting
verduurzaming.

Plankzaken opgeruimd.indd 80

1-3-2013 11:12:44

4

Resultaten ‘Plankzaken opgeruimd!’

4.1

Opzet van het onderzoek

Na de landelijke actiedagen ‘Plankzaken opgeruimd!’ was duidelijk
wat ons te doen stond: de balans opmaken van waar we nu stonden.
Het ging ons er in eerste instantie om alle plankzaken weg te werken.
Achterliggend hadden we natuurlijk ook de ambitie om met deze actie
een meer duurzame aanpak van VVC-zaken te kunnen realiseren.
Tot en met de laatste landelijke actiedagen in februari was onze aandacht vooral gericht geweest op het ondersteunen van de beweging
‘Plankzaken opgeruimd!’. Nu deze acties achter de rug waren, vonden
we het van belang even stil te staan bij wat er daadwerkelijk bereikt was.
De eerste stap op weg naar een meer duurzame aanpak was om goed
te evalueren wat er bereikt was en reflecteren op deze resultaten. Op
die manier zouden we aanknopingspunten kunnen formuleren voor
verdere – duurzame – doorontwikkeling.
Eind februari 2012 kwamen we in Apeldoorn met 32 mensen samen
die allemaal bij de landelijke actiedagen betrokken waren geweest. We
hadden iedereen uitgenodigd om met elkaar te werken aan een onderzoeksplan. We wilden dat samen doen door de betrokkenen te vragen
in het eigen korps alle benodigde kwalitatieve en kwantitatieve gegevens te verzamelen, zodat we de balans konden opmaken van wat er
was gedaan en bereikt in de korpsen. Samen hebben we een eerste
analyse gemaakt van de gekozen werkwijze en de stappen verkend die
we in het onderzoek zouden willen nemen.
Intermezzo: uitnodiging om mee te werken aan een onderzoeksopzet
‘We hebben de afgelopen weken met een kleine 2000 mensen al het grootste deel van de zaken die op de plank lagen afgedaan! Op 3 en 4 februari
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zijn weer in 10 korpsen kleinere of grotere actiedagen gehouden waarin
collega’s met veel enthousiasme en doorzettingsvermogen plankzaken
hebben opgeruimd!
Berg op de knieën!
Langzamerhand krijgen we de grote berg op de knieën en wordt het tijd
vooruit te blikken. Op de korte termijn zullen in veel korpsen op verschillende manieren, in eigen tempo de planken verder opgeruimd worden.
Veel mensen die we op 3 en 4 februari hebben gesproken willen echter
meer, en wij ook!
Werken aan een duurzame oplossing!
We hebben nu heel veel kennis en ervaring opgedaan, het is tijd om
“door te pakken”. Wij als kerngroep nemen nu het voortouw om samen
met jullie een duurzame aanpak te ontwikkelen. We gaan dat als volgt
doen. Alle trekkers in de korpsen nodigen we uit om met ons te werken
aan een actieonderzoek waarin we gegevens willen verzamelen over hoe
we gewerkt hebben en wat er bereikt is. Met al deze informatie komen we
samen en werken we de bouwstenen van een duurzame methode uit die we
vervolgens ook willen voorleggen aan de korpsleiding. Die stap is nodig om
in onze eigen praktijk ook daadwerkelijk structurele veranderingen door te
voeren of te legitimeren!’

Alle betrokkenen vonden het zeer de moeite waard om mee te werken
met het gezamenlijke onderzoek. We besloten om vanuit de Politie
academie aan elk korps een professionele onderzoeker toe te voegen
ter ondersteuning. Deze onderzoekers zijn bij alle korpsen op bezoek
gegaan en hebben de werkwijze en opbrengsten geïnventariseerd. Per
korps is een groepsinterview gehouden met de direct betrokken politiemensen en waar mogelijk is gesproken met vertegenwoordigers van
het OM. Vervolgens hebben alle contactpersonen in de korpsen een
vragenlijst ingevuld, waarin we naar de kwantitatieve gegevens hebben
gevraagd. Op basis hiervan zijn kwalitatieve beschrijvingen gemaakt
van de methoden van werken en is door middel van kengetallen in
kaart gebracht wat de kwantitatieve opbrengsten waren.
We beseften dat de beweging ‘Plankzaken opgeruimd!’ nog (lang)
niet ten einde was, maar we wisten ook dat het belangrijk was een
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tussenbalans op te maken. Zo merkten we tijdens het onderzoek dat
de beweging ondertussen gewoon doorging; zelfs in korpsen die tot
op dit m
 oment nog niet waren aangesloten, werden nieuwe actiedagen
gepland! Onze ambitie met dit actieonderzoek was om iedereen opnieuw met elkaar te verbinden, de successen uit de acties zichtbaar te
maken en inzicht te krijgen in de contouren van een meer duurzame
aanpak van het afhandelen van VVC-zaken. We spreken nu over VVCzaken, want naarmate meer plankzaken werden opgeruimd, werd het
steeds duidelijker dat vrijwel alle plankzaken vallen in de categorie
‘veelvoorkomende criminaliteit’. Onder duurzame aanpak verstaan
we dat we een nieuwe werkwijze ontwikkelen en verspreiden die gebaseerd is op de goede praktijken die we tijdens ‘Plankzaken opgeruimd!’
zijn tegengekomen. Ons einddoel is dat vakmensen met elkaar een
wijze van werken en organiseren overeenkomen, die in de nieuw te
vormen robuuste basiseenheden binnen de Nationale Politie een plaats
gaat krijgen.

4.2

Kwantitatieve resultaten

Voordat we de resultaten van ‘Plankzaken opgeruimd!’ in de verschillende politiekorpsen beschrijven, moeten we twee kanttekeningen
plaatsen bij de hierna te noemen getallen. In de eerste plaats willen we
benadrukken dat de cijfers niet representatief zijn voor het totale aantal
plankzaken in de genoemde korpsen of alle korpsen samengenomen
in Nederland. We hadden en hebben nog steeds geen betrouwbare
gegevens over het totale aantal plankzaken in Nederland. We zijn bij
de start uitgegaan van het aantal van 150.000 zaken op basis van een
quickscanonderzoek uit 2009 door onderzoeksbureau AEF. We hebben
echter gedurende het proces van ‘Plankzaken opgeruimd!’ geen cijfers
gevonden die kunnen onderbouwen dat dit grote aantal plankzaken er
ook daadwerkelijk is. Op basis van een eigen quickscan, die we gedaan
hebben in drie korpsen (Rotterdam, Utrecht en Friesland), kwamen we
zelf op een schatting uit van een landelijk aantal van 60.000 plank
zaken. Deze berekening is gebaseerd op de aantallen aangetroffen
zaken die negentig dagen of langer niet in behandeling waren geweest
en vindbaar waren in de systemen die de genoemde korpsen hanteren.
Om aan een geschat landelijk aantal te komen hebben we de cijfers
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geëxtrapoleerd. We komen later in dit hoofdstuk terug op de aantallen
die genoemd zijn in het quickscanonderzoek uit 2009.
Een tweede kanttekening die we willen maken, betreft de werkwijze
die we hebben gekozen voor ‘Plankzaken opgeruimd!’. Deze methode
is het best te typeren als een beweging. In hoofdstuk 6 komen we uitgebreider terug op de uitgangspunten en de werkwijze tijdens het proces, die we als kerngroep hebben gehanteerd. Hier willen we wel alvast
vermelden dat een beweging vooral leunt op de energie, de kennis en
de mogelijkheden die politiemensen zelf willen inbrengen. Er kunnen
op allerlei plaatsen initiatieven ontstaan en activiteiten worden georganiseerd, zonder dat wij vanuit één centraal punt ook wisten wat er
allemaal gebeurde. Wij konden niet op alle plaatsen erbij zijn om mee
te kijken, en zelfs op de locaties waar we aanwezig waren, hadden we er
vaak nog moeite mee om precies waar te nemen hoe en hoeveel plankzaken werden opgeruimd voor, tijdens en na de actiedagen.

4.2.1

Kengetallen

De tabellen geven inzicht in de voorbereidingen, de actiedagen zelf
en de afdoening na de actiedagen. De analyses van de cijfers hebben
alleen betrekking op de genoemde korpsen, waarbij zij aangetekend
dat het soms een regionaal korps als geheel betreft en soms een onderdeel van dat korps. Dat wil zeggen dat de opgegeven aantallen niet
met elkaar vergelijkbaar zijn. Een andere relativerende opmerking is
dat de contactpersonen uit de regiokorpsen ook niet altijd eenduidige
gegevens hebben kunnen aanleveren. Als oorzaak hiervoor geven zij
aan dat er een gebrekkige registratiemethode was, die bovendien vaak
niet verder strekte dan de actiedagen zelf. Daarnaast zijn er in heel
wat korpsen personele wisselingen geweest gaandeweg het proces van
ongeveer een jaar. We zijn steeds uitgegaan van de cijfers die de (laatste) contactpersonen uit de korpsen ons hebben opgegeven.
Voor het doel van ons onderzoek vormen deze relativeringen wat ons
betreft geen belemmering. Het was ons er immers ook niet om te doen
de deelnemende korpsen met elkaar te vergelijken. Het ging ons er eerder om de betrokkenen en belangstellenden zelf een algemeen inzicht
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te bieden in de resultaten van de werkwijze tijdens ‘Plankzaken opgeruimd!’ en op basis daarvan de focus te richten op verdere verduurzaming van de methode. Dit neemt niet weg dat verschillen tussen
korpsen van betekenis kunnen zijn; waar mogelijk geven we aan welke
betekenis hieraan te ontlenen is.

4.2.2

Voorbereiding

Wat men onder plankzaken verstaat, verschilde per korps. Wij hadden
zelf als kerngroep in overleg met de vertegenwoordigers uit de betrokken korpsen de keuze gemaakt om een plankzaak te definiëren als een
zaak waar langer dan negentig dagen geen activiteiten op zijn verricht.
Veel korpsen hebben deze omschrijving gevolgd. Er waren echter ook
andere omschrijvingen. In korpsen waar men geen plankzaken had
(volgens de genoemde definitie), koos men ervoor alle nog niet afgeronde zaken als ‘plankzaak’ te betitelen, de werkvoorraad dus. Er zijn
ook korpsen waarin men de focus richtte op specifieke zaken (bijvoorbeeld verlaten plaats ongeval).
In de praktijk kwam het ook voor dat men zaken ging selecteren op
basis van de verwachting of de zaak al dan niet op één dag, inclusief de
aanloop daarnaartoe, af te wikkelen was. Lastige zaken vielen dan af.
Een voorbeeld is het type zaak waarin de politie lange tijd moet wachten op onderzoeksresultaten van het NFI. Sommige korpsen filterden
deze zaken van tevoren eruit, zoals Friesland, Twente, Limburg-Zuid
en IJsselland. In andere korpsen gebeurde dit pas in de voorbereidingsfase zelf, zoals in Gelderland-Midden, Flevoland, Kennemerland,
Haaglanden, Amsterdam-Amstelland, Hollands-Midden, RotterdamRijnmond, en Brabant-Zuid-Oost.
Het verschil van gebruikte definities van plankzaken hangt ook af van
de informatie waar men over beschikt via de verschillende registratiesystemen. Het heeft immers weinig zin een definitie te hanteren die
vervolgens niet te gebruiken is om een bepaalde selectie van zaken op
te doen bij uitvraag in het systeem.
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Van alle achttien politiekorpsen die deelnamen aan ‘Plankzaken opgeruimd!’ kozen er twaalf (67 procent) voor een actiedag voor het hele
korps en zes voor een kleinere variant in één of meer basiseenheden.
Tabel 1 geeft de belangrijkste kengetallen over die voorbereidingen met
in de eerste kolom het aantal plankzaken bij de start van het opruimen.

Figuur 12: Kengetallen voorbereiding in 18 regio’s
De aantallen plankzaken die men wilde gaan afwikkelen, verschillen
sterk. Vaak bleek het lastig om in korte tijd alle plankzaken boven water
te krijgen en besloot men om met een zelfgekozen (maximum)aantal
zaken te beginnen. Die aanpak bleek goed te werken. In vrijwel alle gevallen leverde het energie en kennis op om later op meerdere plaatsen
of grotere schaal actiedagen te organiseren. We hebben dit vooral gezien in Kennemerland, IJsselland, Twente en Utrecht.
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Het feit dat er in de voorbereidingsfase veel onduidelijkheid was en is
over de aantallen plankzaken mag niet zomaar tot de conclusie leiden
dat er sprake is van slordigheid. Een veelgenoemde oorzaak is dat strafzaken binnen de politie een lange weg met vele schakels doorlopen tussen opname van aangifte en overdracht naar het OM. Een exacte telling
is alleen mogelijk wanneer iedereen die met een zaak bezig is steeds
precies registreert in welke fase de zaak is. Dat was niet het geval toen
wij met ‘Plankzaken opgeruimd!’ begonnen. Het nieuwe registratie
systeem voor het OM en de politie samen, BOSZ (Betere Opsporing
door Sturing op Zaken), streeft dit doel na. Of dat werkelijk zal leiden
tot verbeterd inzicht zal de tijd leren.
Opvallend is dat er veel plankzaken tijdens de voorbereidingsfase zelf
al zijn afgewikkeld. De percentages varieerden van 9 procent tot wel
45 procent van het totale aantal plankzaken dat werd voorbereid om
snel af te handelen op de actiedag. In feite gaat het dan om zaken waar
geen verdachte meer voor gehoord hoefde te worden om de zaak af te
wikkelen. Hiervoor kunnen meerdere oorzaken zijn, zoals onvoldoende bewijs, niet actueel genoeg meer of verdachte reeds gehoord, en dus
in feite al klaar om door te sturen naar het OM. Het kon dus zowel gaan
om zaken die geseponeerd werden als om afgeronde zaken die doorgestuurd werden naar het OM. Het aantal zaken dat een sepot kreeg,
meestal na overleg met de officier van justitie of parketsecretaris, was
opvallend hoog. Het gaat dan om zaken die in eerste instantie door de
case-screening zijn gekomen en waar door politiemensen al (soms veel)
werk aan verricht is, maar die bij nadere beoordeling toch geen kans
blijken te maken op een strafrechtelijk succesvolle afdoening.
Zeer opvallend was dat we uit de regio Friesland informeel vernamen
dat alleen al het aankondigen van ‘Plankzaken opgeruimd!’ ertoe had
geleid dat er opeens een grote hoeveelheid zaken (circa tweehonderd)
van de politie naar het OM was doorgestuurd in de maanden voorafgaande aan de start van de voorbereidingsfase.
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Actiedagen

Al met al hebben achttien korpsen actiedagen georganiseerd. In
figuur 13 is een overzicht te zien van de resultaten.

Figuur 13: Kengetallen actiedagen in 18 regio’s
Uit de gegevens van twaalf korpsen3 blijkt dat 116 medewerkers de voorbereiding oppakten. Dat is een gemiddelde van 9 à 10 medewerkers per
korps. Op deze actiedagen zijn in dezelfde twaalf korpsen 1051 mede
werkers actief geweest. Dat is een gemiddelde van 88 medewerkers per
actiedag. In totaal zijn er in zestien korpsen 4 2314 plankzaken opgeruimd. Er zijn dus gemiddeld 145 zaken afgehandeld per actiedag.

3
4

Zes korpsen hebben over de inzet geen betrouwbare cijfers beschikbaar.
Twee korpsen konden door personeelswisselingen geen goede opgave doen van het aantal
opgeruimde zaken.
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Tijdens de voorbereidingsfase stuurden de politiemensen oproepen
aan verdachten om zich op de actiedag op het politiebureau te melden voor een verhoor. Gemiddeld was er een opkomstpercentage van
85 procent van alle verdachten op het bureau. Weer of geen weer, vrijdag of zaterdag, het had allemaal nauwelijks effect op de opkomst. Het
aantal was veel hoger dan men vooraf had verwacht. Verdachten waren
immers niet verplicht te komen, al was de brief met de oproep wel op
dringende toon gesteld. Het format van deze brief was afkomstig uit
Rotterdam en is door vrijwel alle regio’s overgenomen.
Intermezzo: uitnodigingsbrief voor verhoor in Rotterdam
‘Geachte meneer,
Bij de politie is aangifte gedaan van oplichting. Op basis van een door de
politie ingesteld onderzoek zijn er voldoende feiten of omstandigheden
aanwezig om u als verdachte aan te merken in deze zaak. U wordt dan
ook dringend verzocht om op dinsdag 26 november 2011 om 10:00 uur te
verschijnen op het politiebureau Veranda aan het Cor Kieboomplein 475
te 3077 MK Rotterdam (gelegen naast de bioscoop Pathé en tegenover het
Feyenoordstadion) voor het afleggen van een verklaring.
U wordt verzocht, naast deze brief, een geldig legitimatiebewijs mee te
nemen.
Ik wijs u op de mogelijkheid om voorafgaande aan het verhoor, op eigen initiatief en op eigen kosten een raadsman te raadplegen. U kunt zich tijdens
het verhoor niet laten bijstaan door uw raadsman.
Nadat u gehoord bent door de politie vindt er direct overleg plaats met een
vertegenwoordiger van de officier van justitie. In deze zaak zijn er dan drie
mogelijke afdoeningen.
U wordt verder niet als verdachte aangemerkt.
Uw afgelegde verklaring gaat deel uit maken van een compleet procesverbaal. Op basis van dit proces-verbaal zal de officier van justitie een
vervolgbeslissing nemen. -ofOp basis van uw verklaring doet de vertegenwoordiger van de officier van
justitie u onmiddellijk een transactievoorstel. Het bedrag van dit trans
actievoorstel kunt u direct op het politiebureau, contant of middels een pintransactie, voldoen. Hiervoor is pinapparatuur aanwezig. Na het betalen
van dit bedrag is de zaak voor u afgedaan.
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Toelichting:
Bij niet verschijnen zal dat u niet ontslaan van verdere rechtsvervolging. Er
zal aan de officier van justitie toestemming gevraagd worden om u buiten
heterdaad aan te houden. Ik wijs u erop dat deze aanhouding kan plaats
vinden op een tijdstip dat het u niet schikt.’

Bij de kerngroep bestond het streven om tijdens actiedagen alle aangevers terug te bellen, onafhankelijk van de status van de zaak. Uit
de tabel blijkt dat in sommige korpsen inderdaad bijna alle aangevers
gebeld zijn, terwijl in andere korpsen helemaal geen aangevers zijn gebeld. Meestal deden zij het af met een brief. De ervaringen met het
bellen van aangevers waren positief. Vrijwel alle aangevers reageerden
positief op het feit dat de politie hen informeerde over de voortgang in
of de afronding van hun aangifte, ook als de uitkomst soms was dat de
zaak werd geseponeerd. De politiemensen zelf die contact opnamen
met de aangevers waren ook zeer te spreken over deze werkwijze. Het
contact met burgers gaf hun het gevoel met zinvolle zaken bezig te zijn.
Van de zaken die op de actiedag zouden worden afgehandeld, zijn tussen de 12 en 100 procent direct afgewikkeld. Het lukte alleen 100 procent af te werken wanneer er een goede backoffice was, die meteen
de administratieve afwikkeling van de zaak ter hand kon nemen. Op
sommige plaatsen bleek de vertegenwoordiger van het OM, de parketsecretaris of de officier van justitie minder bereid om mee te werken
aan een oplossingsgerichte wijze van afdoening. Zij verwezen zaken
terug naar de politie in verband met gebrek aan bewijs of stelden een
sepot voor, aangezien ze onvoldoende redenen zagen om tot schikking
of veroordeling over te gaan.

Figuur 14: Pinautomaat
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4.2.4 Afdoeningen
Bij de analyse van de afdoeningen is de aandacht primair uitgegaan
naar de totaalscores, onderverdeeld in straf (waaronder boetes), sepots
en zaken doorgestuurd naar het OM. Gemiddeld werd 35 procent van
de afgedane zaken op de actiedag5 door het OM geseponeerd. Het aantal sepots in de korpsen Limburg-Zuid (dat geen plankzaken heeft) en
Limburg-Noord (dat gestart is met een analyse van geschikte zaken)
bedroeg evenwel nul. Als we beide korpsen buiten beschouwing laten,
dan kwam het – in de overgebleven acht korpsen – in gemiddeld 40 procent van de behandelde zaken tot een sepot, met als opvallende uitschieters 86 procent (Hollands-Midden) en 53 procent (Haaglanden).
35 procent van de zaken eindigde in een straf: deels via boetes, deels via
taakstraffen. Als we hier ook Limburg-Noord en Limburg-Zuid buiten
de berekening laten, dan is het gemiddelde 25 procent, met een opvallende uitschieter naar boven van 65 procent (Midden-West-Brabant) en
naar beneden van 11 procent (Kennemerland).
Ten slotte is opvallend dat er in Rotterdam 286 zaken vallen onder de
categorie ‘overige afdoeningen’. Hieronder vallen de zaken van verdachten die niet zijn komen opdagen en de zaken die na de actiedag
nog extra tijd nodig hadden voor afwikkeling.

Figuur 15: Soorten afdoeningen tijdens actiedagen

5

De cijfers ontvingen wij van tien van de achttien politiekorpsen.
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Interpretatie van de kengetallen

Al met al bleek het onmogelijk om te kwantificeren hoeveel plank
zaken er nu precies zijn afgehandeld gedurende de voorbereidende fase
én actiedagen van ‘Plankzaken opgeruimd!’. Dat heeft met name te
maken met het feit dat er onvoldoende zicht was op hoeveel zaken in de
voorbereidende fase al zijn afgedaan. Gezien de ambitie die we hadden
om alle plankzaken weg te werken, zouden we ook graag een telling
hebben gedaan van het totale aantal zaken dat in werkvoorraad ligt bij
de politie tussen aangifte en afdoening of doorsturen naar het OM. Dat
had ons ook inzicht gegeven in de absolute hoeveelheden die nog resteren na ‘Plankzaken opgeruimd!’. Ons eigen onderzoek geeft dit inzicht
niet. Om die reden hebben we verkend of we de quickscanmethode die
in 2009 is gedaan, zouden kunnen hergebruiken.
Bij nadere verkenning van deze methode leek het ons niet erg zinvol
dat te doen. Deze quickscan leunde op een steekproef in maar drie
politiekorpsen. Er is vervolgens geëxtrapoleerd naar heel Nederland
met behulp van enkele grootheden waarvan betrouwbare gegevens beschikbaar zijn en waarvan een samenhang verondersteld werd met het
percentage plankzaken. Wij twijfelen echter aan deze grootheden. We
noemen twee ratio’s die gebruikt zijn om te berekenen hoeveel zaken
er zijn blijven liggen (plankzaken) en geven aan waarom we deze niet
betrouwbaar achten.
Ten eerste de ratio die een samenhang veronderstelt tussen het aantal geregistreerde misdrijven en het aantal aangehouden verdachten.
Simpel gezegd gaat de ratio ervan uit: hoe meer geregistreerde misdaad, hoe meer aangehouden verdachten. Ten tweede de ratio die de
verhouding aangeeft tussen het aantal aanhoudingen en het aantal
inverzekeringstellingen. Een belangrijke reden voor ons om niet af te
gaan op de ratio aantal aangehouden verdachten per duizend geregis
treerde misdrijven is het feit dat we in ons eigen onderzoek juist zien
dat er hele grote verschillen zijn tussen korpsen (en OM) in de wijze
van afdoening. Bij de korpsen die veel aandacht hebben voor het direct
afdoen van VVC-zaken kiest men, in overleg met het OM, juist voor een
schikking. Er komt dan voor de afwikkeling van die ‘plankzaak’ helemaal geen aanhouding, laat staan een inverzekeringstelling.
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De ontwikkeling waarin er meer aandacht is gekomen voor directe
afhandeling (ZSM) en het strafrecht meer gezien wordt als ‘ultimum
remedium’ is echt iets van de laatste jaren. Wij hebben gemerkt dat
deze ontwikkeling op dit moment ook al sterk doorwerkt in de wijze
waarop men VVC-zaken afdoet.
De verwachting is dat in maart 2013 het nieuwe BOSZ-systeem – met
behulp van zogenoemde kubussen – te bevragen is op de aantallen
plankzaken. Tot die tijd is het niet mogelijk het aantal plankzaken, dat
wil zeggen geregistreerde werkvoorraad in BOSZ, te kwantificeren. De
makers van de kubussen hebben ons toegezegd dat we in maart het
antwoord zullen krijgen. Voorlopig moeten we dus nog even geduld
hebben.

4.3

Kwalitatieve gegevens

Het werken aan ‘Plankzaken opgeruimd!’ heeft niet alleen geleid tot
een aantal meetbare gegevens, het heeft ons ook meer kwalitatieve
opbrengsten opgeleverd. Hierna beschrijven we deze opbrengsten,
onderverdeeld in verschillende onderwerpen:
- ervaringen tijdens ‘Plankzaken opgeruimd!’-actiedagen;
- impact op aangevers en verdachten;
- impact op politiemedewerkers en leerpraktijken in verschillende
korpsen.

4.3.1

Ervaringen tijdens ‘Plankzaken opgeruimd!’-actiedagen

We schetsen hierna het verhaal dat een van de leden van de kerngroep
opschreef na afloop van de eerste landelijke actiedag op 26 november 2011 in Rotterdam. Dit verhaal bevat veel elementen die op allerlei
andere plaatsen ook waren op te tekenen. Van alle korpsen hebben we
verslagen gemaakt van de wijze waarop de voorbereiding en actiedagen
verlopen zijn. Deze ‘casestory’s’ hebben we nader geanalyseerd en de
resultaten hiervan hebben we in hoofdstuk 5 opgenomen als ‘bouwstenen’ voor de verdere verduurzaming van ‘Plankzaken opgeruimd!’.
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Het verhaal dat we hier hebben opgenomen, is dus slechts een van de
voorbeelden.
In alle vroegte waren we in Rotterdam bijeen voor de aftrap van een zeer
groots georganiseerde actiedag ‘Plankzaken opgeruimd!’. Op elf locaties in de stad waren er ruimten ingericht om verhoren te houden en
zaken af te wikkelen. Op elke locatie was er een zenuwcentrum voor de
actiedag, meestal met een groot papieren overzicht waarop te zien was
hoeveel zaken er al waren afgedaan. Bij elkaar waren er op deze dag in
Rotterdam bijna zeshonderd politiemedewerkers aan de slag om samen
alle plankzaken op te ruimen. Niet alleen rechercheurs waren actief, ook
veel blauwe politiemensen, stafmedewerkers en leidinggevenden.

Figuur 16: Briefing Rotterdam
De korpschef had zich ook vrijwillig aangemeld en reed de stad rond met
een bus om arrestanten op te halen. Verschillende districtschefs werkten vrijwillig mee. Enkele van hen hadden aangeboden om verhoren af te
nemen. Ze hadden meestal al jaren zelf geen verhoor meer afgenomen,
dus was het voor hen een goede oefening om weer voeling met het politiewerk in de praktijk te krijgen.
Een van de hoofden had een grote koksmuts opgezet en was in de kantine al bezig om de lunch voor te bereiden. In Rotterdam waren ook
diverse collega’s uit andere korpsen aanwezig, om de handen uit de
mouwen te steken en de kunst af te kijken, zodat ze straks zelf ook met
vereende krachten plankzaken konden opruimen. De sfeer was groots
en aan het eind van de dag bleek dat er circa 1300 plankzaken waren
afgewikkeld op één dag!
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Figuur 17: Directeur in de keuken
De eerste grootscheepse actiedag in Rotterdam maakte duidelijk dat
de politieorganisatie een sterke routine heeft opgebouwd in het organiseren en plannen van grootschalige evenementen. Men schat de omvang en de aard van het evenement in en maakt op basis daarvan een
capaciteitsplanning. Het vermogen om goed te plannen en organiseren
kwam ook bij de ‘Plankzaken opgeruimd!’-actiedagen bovendrijven. De
‘ambassadeurs’ van ‘Plankzaken opgeruimd!’ hadden hun best gedaan
om een lijst met namen op te stellen van mensen die graag vrijwillig
wilden meewerken. Uiteindelijk is deze lijst aangevuld met mensen
die gewoon zijn ingepland, zoals ze normaal ook voor een dienst worden ingepland. Zo werkt het nu eenmaal in de politieorganisatie. Het
mooie van het volgen van ‘een beweging’ is dat dit soort vragen – zoals
vrijwillig of verplicht? – langzaam uitkristalliseert tot een antwoord.
Een antwoord dat op vrijwel alle plaatsen anders was, al vormde overal
een kern van vrijwilligers de basis!
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Intermezzo: verslag van een ooggetuige op een van de locaties
Zaterdagochtend. 26 november. Locatie Capelle aan den IJssel.
‘Vroeg, om half acht was de briefing. De kantine zat vol met politiemensen.
Kitty vertelde helder het doel van die dag en vatte met tien regels, toch wel
gouden regels het karakter van de dag samen. Snel, en vooral doelgericht
(geen sociaal verhoor op papier, beperk je tot de straf bare feiten enzovoort),
met elkaar (niet weg zonder overleg, vraag hulp indien nodig enzovoort)
en plezier.
Het was het begin van een bijzondere dag. Een voorbeeldje. Ik was er met
een collega van buiten Rotterdam. Hij vroeg of al die politiemensen in de
kantine er vrijwillig waren. Nee, zei ik, ik kan me dat niet voorstellen. Dat
bleek fout. Iedereen, van alle rangen en standen, met en zonder politie
bevoegdheden, had zich er vrijwillig voor opgegeven.
Ik mocht meelopen en kijken, sprak achter de publieksdeur met en luisterde naar politiemensen en voor die deur in de hal van het politiebureau met
verdachten. Dit verslag is geen evaluatie, maar wel een stukje ervan om het
bijzondere van de methode te begrijpen, en de betekenis die ze heeft voor
politiemensen, verdachten en aangevers.
Achter de publieksdeur
Bovenal plezier. Politiemensen liepen kris kras door elkaar met roze mapjes onder de arm, maar niet zonder doel. In de agentenwacht werden zaken
doorgenomen, er was een aparte TOM-kamer, een OM-kamer met pps’ers
en administratieve medewerkers, officieren van justitie (die liever een apart
kamertje hadden gehad). De grootste kamer met de meeste politiemensen
was de Front Office Back Office met ernaast de coördinatiekamer, dicht bij
de deur naar de publiekshal met verdachten en verhoorkamers.
Er werden high five’s gegeven bij een boete, niet bij sepots (toch wie in
de publiekshal met verdachten praat hoort over hoe de uitnodiging en het
verhoor effect hebben, ook bij sepots), bij leegloop hielpen collega’s elkaar,
sommigen kregen een korte belcursus, blauw hielp recherche (een wijkagent: leuke dag, kan ik ook eens wat terug doen voor de recherche), ook
chefs deden mee, met een beetje hulp om in BVH te komen, bij het verwerken van alle papierwerk (politiebaas: is er altijd zoveel papierwerk?)
Voor de publieksdeur in de hal
Hoe veel plezier er was achter de publieksdeur, zoveel ernst was er in de hal
voor diezelfde deur. Een gastvrouw ontving de verdachten, vroeg om een
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rijbewijs of paspoort, de uitnodigingsbrief, controleerde de gegevens met
haar overzichtslijst. Het proces was begonnen. Druk, veel mensen, zoals in
de Tv-serie Hill Street Blues. Toch vonden verdachten dit niet gek of apart.
Zelf vertelden er maar twee (van de negentien met wie ik sprak) over het
bijzondere van die dag. Beiden kenden agenten van hun voornaam. Een
van hen bedankte de agent voor de klantenkorting door het sepot van de
zaak tegen hem. Ook (gebrek aan) privacy bleek geen punt in de gesprekken die ik had met verdachten, niet bij de verhoren in de verhoorkamers of
in de hal, de plaats waar beslissingen van het OM vaak werden verteld en
processen-verbaal werden getekend.
Verdachten waren tevreden over de gang van zaken, zowel over de ontvangst
als ook het verhoor, over het geduld en de uitleg in de hal over de zaak en de
beslissing van het OM. Ik sprak maar met een verdachte, een vader van wie
zijn zoontje in de hal speelde met een Black Berry, die boos en mopperend
de verhoorkamer uitstapte omdat hij een boete had gekregen.
OM-casus die aanzet tot denken
Er bestaat spanning tussen oplossingsgericht zaken af handelen! en strafrechtelijk zaken beoordelen en afdoen! Er is nog een weg te gaan, dat kan,
omdat we op vele andere locatie hebben gezien hoe politiemensen en officieren met elkaar oplossingsgericht zaken af handelen!, ook buiten de hokjes van het strafrecht.
Slot
Alles weggewerkt. 163 zaken op een dag. 4 zaken voor vervolg onderzoek.
Succes. Dat vereist goede organisatie! die leunt op zorgvuldige voorbereiding: hoe doe je dat? Capelle aan den IJssel liet dat zien. Ook hoe je
ambassadeurs en vrijwilligers mobiliseert om mee te werken! En hoe je
een backoffice opzet en in een verdachtenverhoor recht op je doel af gaat!’

4.3.2

Impact op aangevers en verdachten

In gesprekken met aangevers en verdachten, tijdens de actiedagen,
kwam vooral naar voren dat men dit een hele bijzondere actie vond
van de politie, waar over het algemeen met waardering over gesproken
werd.
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Een verdachte vertelde dat de uitnodigingsbrief hem schrik had aangejaagd. Hij vond de toon van de brief scherp. Nadat de brief thuis op de
mat was gevallen, was er een gesprek ontstaan tussen de verdachte en
zijn vader. De vader is meegegaan naar het politiebureau.

Figuur 18: Verdachtenverhoor
We registreerden het verslag van een werknemer die met de auto van
zijn baas een ongeval had veroorzaakt, maar was doorgereden (verlaten
plaats ongeval). Het ging om een koeltechnicus die tijdens de actiedag
blij was dat de zaak werd geseponeerd, maar opzag tegen het gesprek
met zijn baas dat zou moeten volgen. De auto had tenslotte schade en
echt eerlijk was hij niet geweest.
We hoorden het verhaal van een verdachte van huiselijk geweld bij zijn
schoonmoeder. Ze waren samengekomen en hadden de zaak met hulp
van een psychiater met elkaar opgelost. Zij wilde haar aangifte intrekken en was daarom meegekomen naar het bureau.
Zo waren er vele verhalen, bijvoorbeeld ook van iemand die uit huis
was gezet, een beetje speelde met de politie omdat hij eenzaam is, of
iemand die onterecht die ochtend voor een vierde keer door het arrestatieteam was aangehouden en gedwee meeging omdat er vijf rode
lampjes op hem gericht waren (geen verdachte voor ‘Plankzaken opgeruimd!’; het reguliere werk ging die dag gewoon door).
We hoorden politiemedewerkers vertellen over hun ervaringen met het
nabellen van aangevers. Soms was het lastig hen aan de lijn te krijgen,
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maar meestal lukte dat na verloop van tijd. Veel burgers reageerden
verrast en verbaasd, ze hadden niet verwacht nog iets over hun aangifte
te horen. Het stelde hen tevreden dat de politie er in ieder geval werk
van had gemaakt. Zelfs al was de zaak geseponeerd, nog vonden ze het
prettig te horen hoe het er nu voor stond.

Figuur 19: Aangever terugbellen

4.3.3

Impact op politiemedewerkers

Overal waren de geluiden positief over de actiedagen zelf. We hoorden vooral tevredenheid over het samen afwikkelen van veel zaken op
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één dag. Men noemde dit in de evaluaties achteraf het echte politiewerk: verdachten horen en snel afdoen van de zaak, rechtstreeks contact opnemen met aangevers en verdachten opbellen of ophalen als ze
toch geen gehoor gaven aan de oproep. Ook geeft het veel mensen een
gevoel van efficiënt handelen als op deze wijze veel zaken tegelijkertijd
opgepakt worden. In de dagelijkse praktijk is het vaak ontmoedigend
dat een zaak moet blijven liggen, nu ervaart men de beloning van de
afronding van zaken.
Intermezzo: reactie van een van de organisatoren op de website na afloop
van de dag
‘Alles bij elkaar, een hoop enthousiasme, weinig structuur, op het ogenblik
ben ik ook manusje van alles, ik pak de telefoon, en de ene keer is er dan
een gevulde koek, en een andere keer staan er vijf verdachten op de stoep,
alles pak je mee, het leuke is dat je jezelf weer echt politieman voelt, je pakt
gewoon op wat is, niets wordt opgepikt in 25 partjes waar iedereen een
deeltje van pakt, nee, als club pak je het totaal op. Het geeft weer een beetje
het wij-gevoel. Het geeft weer het idee dat je met het echte werk bezig bent.’

Minder positief was een aantal politiemensen dat het gevoel had dat na
de actiedagen de stapels weer opgelopen waren. Nu er geen landelijke
actiedagen meer waren gepland, was het voor hen een stuk moeilijker
toestemming te krijgen om lokaal of regionaal toch weer een actiedag
te organiseren.
Als ‘goede praktijken’ in de eigen werkwijze van ‘Plankzaken opgeruimd!’ noemde men de volgende voorbeelden:
- In Limburg-Zuid en Utrecht zijn screeningsmethoden ontwikkeld
om optimaal prioriteiten te stellen.
- Op meerdere plaatsen zijn kengetallen verzameld om vast te stellen welke capaciteit en doorlooptijd nodig zijn om alle (prioritaire)
VVC-zaken af te wikkelen.
- In Groningen hebben medewerkers binnen teams volledig grip op
de plankzaken door onder meer een monitorsysteem en een nieuwe
functie (verlaten plaats ongeval).
- Op meerdere plaatsen zijn goed werkzame flexibele afhandelunits,
waarin ook medewerkers uit blauw meehelpen zaken af te wikkelen.
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- In Rotterdam wil men gaan experimenteren met een aangiftemenu
om transparanter en sneller te werken in directe samenspraak met
aangevers.
- Op meerdere plaatsen zijn partners van de politie steeds meer
betrokken bij een goede en snelle afwikkeling van zaken.
- Vrijwel overal zijn actiedagen een vast onderdeel geworden van de
afhandeling van VVC-zaken, als een ‘TGO-VVC’ van een dag om
met vereende krachten snel zaken af te wikkelen.
De meeste van deze goede praktijken keren terug in hoofdstuk 5, als we
de bouwstenen beschrijven.
Intermezzo: vrijdagochtend. 3 februari. Locatie Den Haag
Het sneeuwt. 3 februari 2012. Monique Ankersmit brieft vroeg een kantine
vol met politieagenten. Een Achterhoeks accent verraadt haar wortels. 120
Haagse politiemensen luisteren. Ook de korpschef en de hoofdofficier van
justitie. De laatste zal niet meer weggaan. Geplande overleggen worden
afgezegd. Op tafel staan gebakjes met ‘Plankzaken opgeruimd!’ in marsepein. Het zal de grootste opruimdag op één dag op één locatie in Nederland
worden.
Veel werk
Uit een ruwe schatting bleek in oktober dat het Haagse korps een kleine
16.000 zaken op de plank heeft liggen. Of dit allemaal échte plankzaken
zijn, is de vraag. Maar met behulp van zelfontwikkelde software kwam het
overzicht tot stand. Het aantal bij de start was 16.000, waarvan 3700 toegewezen, 2900 in behandeling, 633 inactief en 8500 voortijdig beëindigd.
Ook complexe zaken en zaken die door de Politie-Parketsecretaris (PPS) als
niet geschikt werden bevonden.
Tijd dus om een aantal zaken nader onder de loep te nemen. In Den Haag
doen dit zo’n twintig collega’s (uit verschillende districten, en misschien
wel meer). Zij nemen zo’n duizend zaken door. Onder geen beding mag
de zaak worden geëvalueerd en teruggelegd worden (hoe verleidelijk ook).
De methodiek om een zaak snel, professioneel en correct te beoordelen is
cruciaal. De methode is uitgetest in andere korpsen. De wintermaanden
staan daarom in het teken van gewoon doen. De voorbereiding voor D-day
neemt naar schatting tussen de zes en acht weken in beslag. Weinig tijd
dus. Die wordt optimaal benut.
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Er blijven 1000 zaken over, waarvan er 300 zonder actie al tijdens de voorbereiding werden afgerond en 297 voor de actiedag klaargezet. Aangevers
werden gebeld met de vraag of aangifte nog opportuun was, en getuigen
werden gebeld om zaken voor te bereiden; ook werden er voor de opruimdag drie verdachten gehoord, van wie er twee minderjarig waren.
Een groepje Haagse politiemensen is de spin in het web in de voorbereiding. Naast de politiedistricten werkt Monique met haar team nauw samen
met het OM. Zonder het OM is deze klus niet te klaren. Het is noodzakelijk
heldere en uitvoerbare afspraken te maken, zodat op D-day de aangever
terugkoppeling kan krijgen over de daadwerkelijke af handeling van zijn
zaak: sepot of proces-verbaal.
Het OM moet zijn voorbereid op het vele werk dat op de bureaus van de
officieren van justitie terechtkomt. Het mag niet zo zijn dat daar het aantal
plankzaken toeneemt. Een aantal officieren van justitie is vanaf het begin
betrokken bij de voorbereiding.
Het wordt een hele toer collega’s én bereid én beschikbaar te krijgen. Soms
is er tegenwerking, soms steun, soms beide onverwachts, voor de opruimdag in februari, maar zeker ook voor de voorbereiding. Zonder de medewerking van al deze collega’s is het geen haalbare kaart om in februari de
feitelijke opruimdag te houden.
Een van de voorlichtingsdagen van de kerngroep levert hun tal van ideeën
op. Een aantal opties blijkt absoluut onhaalbaar, maar het voorstel om de
plankzaken in één dag met heel veel collega’s weg te werken blijft haar
bezighouden.
Vooral dat ‘de burger centraal staat’ en politiemensen energie moet geven.
Dat lukt. In de coördinatiekamer worden zaken doorgenomen, op de verhoorplekken met schermen verdachten gehoord, er is een aparte betaalkamer, een OM-kamer met pps’ers, administratieve medewerkers en
officieren van justitie; de grootste kamer met de minste politiemensen is
de wachtruimte voor de verdachten met bij de ingang de ontvangstbalie,
dicht bij de deur naar de publiekshal.
Verdachten zijn tevreden over de gang van zaken, zowel over de ontvangst
alsook over het verhoor, het geduld en de uitleg in de hal over de zaak en
de beslissing van het OM. We spreken maar een paar verdachten die boos
en mopperend uit de verhoorkamer stappen omdat ze een boete hebben
gekregen.
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Serieus met een lach
Veel weggewerkt. 182 zaken op één dag. 100 zaken de dagen erna. Dat vereist goede organisatie! Die leunt op zorgvuldige voorbereiding: hoe doe je
dat? Haaglanden liet dat zien. Ook hoe je politiemensen en officieren van
justitie mobiliseert om mee te werken! En hoe je een ploeg opzet en in een
verdachtenverhoor recht op je doel afgaat!
Is dit makkelijk? Nee. Wij mogen meelopen en kijken, spreken achter de
publieksdeur met en luisteren naar politiemensen en in de wachtkamer
met verdachten, en zien de coördinator aan het werk. Ze is creatief, geeft
rust, zorgt voor ritme en balans, is iemand die met een goede mix van wat
we willen en wat kan aan concrete resultaten wilde ideeën en actie weet te
combineren.
Vooral gezonde nieuwsgierigheid voor het politievak en de sterke en gelijkgerichte samenwerking met haar team zorgen voor mooie resultaten.
Opvallend is hoe makkelijk er verbindingen worden gelegd tussen een
steeds groter wordende groep politiemensen in Den Haag en daarbuiten,
en van alle rangen en standen. Dit organiseren op verbindingen geeft
de mogelijkheid om zowel haar resultaatgerichte als haar rebelse kant te
benutten, en zeker zo belangrijk: er plezier in te hebben.
Als het maar gebeurt!
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Bouwstenen ‘Plankzaken opgeruimd!’

In gesprekken met de mensen in korpsen die actief gewerkt hebben
aan het opruimen van plankzaken zijn veel verschillende elementen
van de aanpak genoemd die meer of minder succesvol zijn. We hebben
de data die zijn verzameld tijdens het onderzoek aan een nadere analyse onderworpen om meer te weten te komen over de ‘good practices’.
Deze cross-caseanalyse van alle activiteiten en aanpakken heeft een
overzicht opgeleverd van wat we bouwstenen zouden kunnen noemen
die zijn gebruikt tijdens ‘Plankzaken opgeruimd!’.

5.1

Monitorsysteem6

Overlopende voorraden van dossiers die nog behandeld moeten worden, zijn een spookbeeld voor iedereen die het werk goed wil doen en
af wil krijgen. Veel recherchemedewerkers die werken aan VVC-zaken
hebben met dit spookbeeld te maken. Er komt namelijk meer werk binnen op een afdeling dan men kan afhandelden met de beschikbare
capaciteit. Een van de eerste reacties die we gezien hebben op diverse
plaatsen in de praktijk is de behoefte aan een monitorsysteem. Een
systeem waarmee de medewerkers zelf kunnen bijhouden hoeveel
zaken er zijn en wat er met die zaken gebeurd is.

6

Deze bouwsteen is vooral uit het korps Groningen af komstig.
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Feedback vormt een elementaire bouwsteen voor al het leren (Senge
et al., 1998).
Het werk tijdens het werkproces steeds blijven verbeteren is een basiskenmerk van een lerend team. Een team dat hiertoe in staat is, noemt
men ook wel een kennisproductief team (Kessels, 1996). Het team ‘produceert’ immers niet alleen werkresultaten, maar ook kennis over hoe
dat werk beter en slimmer gedaan kan worden. Een basisvoorwaarde
voor het leren van een team is dat men zicht heeft op de eigen prestaties. In de systeemleer noemt men dit ook wel een regelkring. Het werkt
zoals het principe van een thermostaat van de cv-installatie. Als het te
koud is in de kamer, geeft de thermostaat aan dat de cv-kachel moet
aanslaan, is het te warm, dan slaat de kachel af. Dit is het mechanisme
van feedback. Het team krijgt teruggekoppeld wat het resultaat is van
het eigen werk en kan de manier van werken daarop aanpassen.

In de praktijk hebben we veel verschillende monitorsystemen aan
getroffen. We merkten zelf al snel dat het onmogelijk was om uit de
regionaal gebruikte systemen informatie te halen over de hoeveelheid
en status van aangiftes. We kwamen medewerkers tegen die als een
soort whizzkid op een eigen manier toch informatie uit de verschillende systemen wisten te halen en – sterker nog – betrokken en gedreven
medewerkers die zelf een eigen systematiek ontwikkelden om te zien
wat er nu eigenlijk aan de hand is.

Figuur 20: Eigen werk monitoren
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In het korps Groningen bleek met vereende krachten een monitor
systeem ontwikkeld te zijn, dat zodanig werkte dat er geen plankzaken
meer waren. De kern van dat systeem is dat er in elk team een of twee
medewerkers verantwoordelijk zijn voor de zaken op het gebied van
veelvoorkomende criminaliteit uit dat team. Alle zaken die liggen op
het gebied van high impact- en middencriminaliteit zijn samengebracht in centrale afdelingen. Plankzaken zijn over het algemeen VVCzaken, al zijn er uitzonderingen. Deze voor veelvoorkomende criminaliteit verantwoordelijke medewerkers hebben een eigen functieprofiel
en naam gekregen: vakmedewerker procesondersteuning (VPO’er). Elk
team heeft een of twee van deze VPO’ers en zij hebben allemaal een
opleiding gekregen voor het werk. Ze zijn geen leidinggevende in de
hiërarchische zin, maar ze hebben wel de leiding over het VPO-proces
in het eigen team. Ze overleggen met alle VPO’ers uit alle teams samen
om de werkwijze goed te laten verlopen en bijvoorbeeld te besluiten wat
te doen als er in een van de teams te veel (of te weinig) zaken liggen
voor de beschikbare capaciteit. Iedere VPO’er houdt zelf het systeem bij
en kan zien hoe het er in zijn team voorstaat. Het gebruikte systeem
is het landelijk gehanteerde systeem, aanvankelijk Zicht op Zaken en
nu BOSZ.
Tijdens de vele actiedagen merkten we dat ook overal eigen monitorsystemen gebruikt werden. De projectleiders die begonnen met het
voorbereiden van de actiedag wilden altijd als eerste weten: om hoeveel
zaken gaat het bij ons? Het tellen dat daarvoor nodig bleek, gebeurde
op verschillende manieren. Van kijken in de systeeminformatie tot een
ronde langs de teams. Op de actiedagen zelf hing er op veel locaties een
groot papier aan de muur waarop te zien was hoeveel zaken er op die
dag in behandeling genomen waren en hoever men ermee was. Regelmatig kwam de informatie die men op papier zichtbaar maakte uit een
zelfontwikkelde spreadsheet, gemaakt in Excel.
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Figuur 21: Schema alle plankzaken actiedag
Deze systeeminformatie hielp om tijdens en na afloop van de dag te
zien hoeveel zaken afgehandeld waren. Veelal werd na afloop van de
actiedag handmatig geregistreerd hoeveel zaken er op alle locaties binnen de regio tezamen waren gedaan. Het nadeel van deze benadering
bleek al snel: zoals de actiedag een ‘eiland’ binnen de bestaande werkwijze was, stond ook de informatie over de plankzaken op zichzelf. Het
was niet mogelijk om ook na de actiedagen bij te houden wat de stand
van zaken van de voorraad zaken was.
Uit het voorbeeld van Groningen kunnen we leren dat het vooral van
belang is dat het monitorsysteem gebruikt wordt door de medewerkers
van de afdeling die het werk zelf doet. Belangrijk is dan ook dat er één
persoon de primus inter pares is, zodat het gebruik en de interpretatie
van de gegevens niet verwateren. Wellicht nog belangrijker is dat de
medewerkers van de afdeling zelf ook daadwerkelijk iets kunnen doen
met de verkregen informatie. Bijvoorbeeld extra werkkracht gebruiken van andere teams op piekmomenten of een verbeterde aanpak van
veelvoorkomende zaken die ‘tijdvreters’ blijken te zijn.
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Responsieve screening7

Het afhandelen van aangiftes is een proces dat meerdere stappen
omvat. Nadat er een aangifte is opgenomen door politiemensen bij de
Intake en Service komt de aangifte terecht bij de ‘case-screener’. De
case-screener beoordeelt of de zaak thuishoort binnen het strafrecht en
of er voldoende aanwijzingen in de zaak zitten om tot opsporing over
te gaan. In de praktijk betekent dit dat de case-screener beoordeelt of
er door de aangever een indicatie is gegeven van een mogelijke dader
en of de zaak voldoende ernstig is om tot een nader onderzoek over te
gaan.
In de loop der tijd is het proces opsporing steeds verder in stukken opgedeeld en zijn medewerkers in dit proces opgeleid voor de specifieke
taak die bij dit proces hoort. De case-screener is een van de functionarissen die in het proces een rol vervult door te beoordelen of de zaak
wel of niet nader in behandeling genomen moet worden. In theorie
werkt het goed als werkprocessen in stukken worden opgeknipt. De
visie op organiseren die hieraan ten grondslag ligt, noemt men ook
wel het ‘taylorisme’, genoemd naar de grondlegger van deze stroming
Frederik Taylor (Taylor, 1911).
Het boek Principles of Scientific Management uit 1911 is al meer dan
honderd jaar maatgevend voor het denken over en inrichten van onze
organisaties (Janssen & Peters, 2011). Die tijd werd gekenmerkt door het
begin van de industriële revolutie. Arbeiders, voormalige boeren, waren
veelal ongeschoold. Om hen zo snel en efficiënt mogelijk in te zetten
in het productieproces werd arbeid opgedeeld in taken, bestaande uit
een beperkt aantal handelingen. Wetenschappers dachten uit hoe deze
handelingen efficiënt uitgevoerd konden worden door arbeidsanalyses
en tijdmetingen te verrichten bij de beste arbeiders. Opzichters op de
werkplaats hielden toezicht op de tijd die arbeiders besteedden aan hun
taken en grepen in als het te langzaam ging. Een belangrijk kenmerk
van het taylorisme is dat de keuzes die medewerkers zelf maken zo veel
mogelijk worden beperkt.

7

Deze bouwsteen is vooral geïnspireerd door ervaringen in Rotterdam-Rijnmond, Utrecht
en Limburg-Zuid.
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Het is de vraag tot op welke hoogte het taylorisme ook nog bruikbaar
is voor moderne, dienstverlenende organisaties, zoals de politie. In
1911 was scientific management al vooral gericht op de maakprocessen
van fysieke goederen. Het afhandelen van aangiftecriminaliteit is een
werkproces, dat een nauwe relatie veronderstelt met de aangevers en de
verdachten. Er zijn veel en uiteenlopende regels en wetten van toepassing, waar de geschoolde medewerkers van de politie kennis van moeten hebben. Het opdelen van de afhandeling van het aangifteproces in
diverse processtappen, het opsplitsen van de verschillende taken in het
proces naar verschillende functies en het aansturen van het proces door
middel van een gedetailleerd besturingssysteem leiden tot sterke fragmentering, die het voor medewerkers lastig maakt om beoordelingen te
maken die veronderstellen dat zij kennis hebben van het gehele proces.
De case-screening gaat er in feite van uit dat er één schakel in het proces is waarop men moet beoordelen of een aangifte wel of niet in behandeling genomen moet worden. We merkten tijdens de ‘Plankzaken
opgeruimd!’-dagen dat dit meer theorie is dan praktijk. Iedere politie
medewerker die met aangiftes te maken heeft, ‘oordeelt’ namelijk gedurende het werken aan de zaak. Vanzelfsprekend oordeelt de medewerker die de aangifte opneemt al over de zaak. Waar de ene medewerker klakkeloos elke aangifte zal opnemen die burgers komen doen bij
de intakebalie, zal de andere medewerker de aangever waarschuwen
dat aangifte van een gestolen fiets geen zin heeft anders dan dat het
een registratie oplevert voor de verzekering en mogelijk voor gevonden
voorwerpen bij de gemeente.
Na de intakemedewerkers beoordeelt de case-screener de zaak opnieuw.
In theorie neemt de politie de ‘ingescreende’ zaak vervolgens in behandeling. Maar in de praktijk hebben we gemerkt dat de medewerkers
die de zaken vervolgens in behandeling nemen opnieuw naar de zaken
kijken en ook weer oordelen over de zaak. Dit oordeel kan anders uitpakken dan het oordeel van de case-screener, bijvoorbeeld omdat de
zaak al meerdere weken of maanden heeft gelegen. De kans dat een
zaak dan nog opgelost wordt, neemt af; de urgentie voor de aangever
is meestal ook lager. We registreerden dat van de zaken die ingebracht
werden voor de actiedagen van ‘Plankzaken opgeruimd!’ – en dus al
langere tijd lagen – gemiddeld genomen circa 40 procent niet meer in
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 ehandeling werd genomen. De redenen hiervoor waren uiteenlopend.
b
Soms was er aan de zaak al voldoende gedaan en kon deze ‘oplossingsgericht’ worden afgedaan met een schikking, soms bleek er gebrek aan
bewijs of een te geringe kans op vervolging en besloot de politie – al
dan niet in overleg met het OM – tot een technisch sepot.
Dit betekent dat op meerdere momenten in het proces van afhandeling van zaken de cases opnieuw gescreend worden. De praktijk wijkt
hierin af van de theorie. Tijdens de workshops ter voorbereiding op
‘Plankzaken opgeruimd!’ werd duidelijk dat de operationele werkwijze
in de praktijk van medewerkers binnen de opsporing een hele andere
werkelijkheid is dan die waarmee de ‘weeg- en stuurploegen’ binnen
de hogere regionen van de organisatie rekening houden. In theorie
is de screening van zaken vooral gebaseerd op rechtmatigheid én opsporingsindicatie, in de praktijk speelt de grote overmaat aan zaken
een veel voornamere rol in de beoordeling van zaken. Dit verschil in
belev ingswerelden tussen leidinggevende politiemedewerkers en operationele medewerkers wordt door de laatste groep aangegeven als een
belangrijke oorzaak van plankzaken. De realiteit is immers dat er hoe
dan ook een beperkte capaciteit is.

Figuur 22: Geen connectie
Wat er wel en niet door de screening komt, wordt mede beïnvloed door
de beschikbare capaciteit. We hebben in de praktijk her en der gezien
dat afdelingen waar te veel zaken binnenkomen, gedwongen door de
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werkdruk, alsnog zelf zaken zijn gaan screenen om hun werkcapaciteit zo goed mogelijk in te zetten. Het alternatief is immers dat een
willekeurig aantal zaken op de plank komt, waaronder ook werkelijk
serieuze zaken kunnen zitten. Zaken die op de lange duur een steeds
grotere kans maken om technisch geseponeerd te worden.
We hebben op diverse plaatsen gezien hoe mensen uit of direct betrokken bij de teams screeningsmethoden hebben ontwikkeld, van simpele
doeltreffende tot ingenieuze responsieve systemen. In de regio Utrecht
is zo’n ingenieus systeem ontwikkeld, een systeem waarvoor ook landelijk aandacht van mensen uit meerdere regio’s is geweest. In de regio
Limburg is men overgegaan op een hele strakke screening, waarbij zoveel zaken worden ‘uitgescreend’ dat er geen overschot aan zaken meer
is. Men houdt hier onder andere rekening met de zogenoemde ‘bagatellen’-regeling, waarin de voorwaarden zijn omschreven waarbinnen
opsporingsambtenaren zelf mogen besluiten om zaken niet verder in
behandeling te nemen.
De invoering van BOSZ als nieuw systeem heeft eerder ontwikkelde
methoden van screening echter weer moeilijk bruikbaar gemaakt. In
dat nieuwe BOSZ-systeem zit een methode van screening als het ware
verdisconteerd, al zit ook hier weer ruimte voor eigen interpretatie door
de medewerkers zelf.
Op de locaties in het land waar de screening succesvol is, in die zin dat
het aantal zaken beheersbaar blijft, is te zien dat responsief screenen
een bouwsteen is van een goed georganiseerd opsporingsproces. Een
bouwsteen die ‘professionele ruimte’ biedt en respecteert door medewerkers de kans te geven zelf mede de screening ter hand te nemen.
Als dat namelijk niet zo is – ondanks dat er ook goede argumenten
kunnen zijn voor een functionele scheiding tussen beoordeling en afhandeling – leert de praktijk dat er een meer willekeurige, informele
‘screening’ plaatsvindt. Die willekeur leidt ertoe dat de argumenten
voor de selectie van zaken niet transparant zijn of dat simpelweg de
zaken die het laatst aan de beurt zijn niet in behandeling worden genomen.
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Flexibele afhandelunits8

In steeds meer regio’s zijn, vaak onder invloed van het ZSM-project,
flexibele afhandelunits gekomen voor de afhandeling van VVC-zaken.
Deze units zijn verschillend in vorm en omvang en ook de wijze van
werken verschilt. In essentie zijn er twee verschijningsvormen: de
‘afhandelfabriek’ en de ‘directe afhandelunit’. De afhandelfabriek is
ontstaan vanuit het idee dat eenvoudige zaken op een gestandaardiseerde wijze af te wikkelen zijn met mensen en werkwijzen die zich
in die afwikkeling hebben gespecialiseerd. Goede voorbeelden van
deze werkwijze zijn de Teams rechercheondersteuning (TRO’s) in
Rotterdam. De ‘directe afhandelunit’ is primair in het leven geroepen
als ondersteuning om de ZSM-zaken die binnenkomen direct af te
handelen. Deze units hebben een ‘overcapaciteit’, die ze kunnen benutten om de buffer aan VVC-zaken die er ligt, af te handelen.
Een organisatie die erin slaagt de inzet van arbeid te flexibiliseren, kan
slagvaardiger opereren, terwijl een organisatie die hier niet in slaagt
grote risico’s loopt de boot te missen. De belangrijkste component voor
flexibel organiseren is snel interne aanpassingen en veranderingen kunnen doorvoeren wanneer de omgeving daarom vraagt (Volberda et al.,
2011).
Organisatieflexibiliteit is te omschrijven als ‘het responsief opereren in
een snel veranderende omgeving’. Uit verschillende studies blijkt dat dit
nog beter bereikt kan worden door middel van niet-technologische factoren, zoals de menselijke factor, dan door te focussen op t echnologische
factoren (Volberda, 2011). Er bestaan verschillende opvattingen in de
literatuur over de wijze waarop organisaties responsief of contextgedreven kunnen leren opereren in een veranderende omgeving (Van Dinten,
2003). Paauwe en Boselie (2005) benadrukken in dit kader dat het van
belang is om responsiviteit te bevorderen door een efficiënte, adaptieve
en lerende organisatie te creëren, waarin multi-skilling, e mpowerment en
herconfigureerbare teams, evenals work designs worden gestimuleerd.

De afhandelunits, die veelal in het kader van het ZSM-project zijn opgestart, bestaan in principe uit een kleine vaste kern aan medewerkers
en een flexibele schil aan ‘tijdelijke’ medewerkers. De groep tijdelijke
8

Deze bouwsteen is vooral gebaseerd op ervaringen in Rotterdam-Rijnmond (TRO) en
Brabant-Zuid-Oost (af handelunit).
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medewerkers komt uit verschillende gebieden van het politiewerk,
maar vooral blauwe medewerkers kunnen hier voor een beperkte periode aan meewerken. Het gaat dan bijvoorbeeld om twee tot zes maanden waarin de blauwe medewerkers tijdelijk aan de VVC-zaken werken.
Het grote voordeel van deze aanpak is dat er een flexibele extra capaciteit is, met als ‘bijvangst’ dat de tijdelijke medewerkers hun kennis
van de opsporing in korte tijd weer helemaal op peil kunnen brengen.
We hebben ook voorbeelden gezien waarbij de flexibele afhandelunit is
aangevuld met aspiranten, medewerkers die nog in opleiding zijn. Zij
werden begeleid door verhoorcoaches, die de professionaliteit van de
afhandeling van zaken weer konden borgen.
Een variant op de tijdelijke schil van medewerkers bij de flexibele afhandelunit is in feite het model waarin de ‘flexibele afhandelunit’ zogenoemde actiedagen organiseert. De afhandelunit bereidt een actiedag
voor door alle benodigde informatie op te zoeken en in het dossier vast
te leggen, waarna op één dag met een veel bredere groep medewerkers
(ook uit verschillende politiedisciplines) samen de stapel wordt weggewerkt. De tijdelijke afhandelunit bestaat dan in feite maar één dag!

5.4

Collectieve actiedagen9

In zekere zin vormden de actiedagen de basisbouwsteen voor de aanpak
van ‘Plankzaken opgeruimd!’. Deze bouwsteen bleek, na gesprekken
en oriëntaties met alle betrokken mensen in het land, de enige goede
manier om in korte tijd de extra capaciteit te organiseren die nodig
was om de grote voorraad nog niet afgehandelde aangiftes weg te werken. Actiedagen zijn op zichzelf geen nieuw fenomeen, in veel korpsen
bestonden al voorbeelden van veegdagen of ‘hamerslag’-dagen, waarop
met vereende krachten het overschot aan zaken weggewerkt werd. Als
een grote schoonmaak, eens in de zoveel tijd, bijvoorbeeld vlak voor de
vakantieperiodes.

9

Deze bouwsteen kwam in alle korpsen voor.
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40.000 vrijwilligers uit alle delen van de wereld ruimen in één dag al het
zwerfvuil op in de bossen van Estland.10 Een belangrijke inspiratiebron
voor ‘Plankzaken opgeruimd!’ was dit initiatief in Estland om in één dag
met vrijwilligers al het zwerfvuil op te ruimen. Deze werkwijze laat zien
dat organiseren op basis van gedrevenheid en energie van vrijwilligers
een belangrijke alternatieve manier is om ‘weerbarstige’ doelen te bereiken. De motivatie van mensen om aan dergelijke acties mee te doen is
vooral ingegeven door de betekenis die deze acties voor hen hebben
(beter milieu, helpen van mensen in nood) en de energie die het geeft
om samen ergens de schouders onder te zetten. In de klassieke theorieën over arbeids- en prestatiemotivatie (bijvoorbeeld Herzberg et al.,
1959) richtte men de aandacht vooral op individuele menselijke factoren.
In recente theorieën, die een sterke verankering hebben in de complexiteitstheorie en sociale biologie (bijvoorbeeld Van Ginneken, 2009) is de
aandacht sterker gericht op de waarde van zelforganiserend vermogen
en groepsgedrag (‘zwermen’) als factoren die de verklaring vormen voor
gezamenlijke acties rond collectief betekenisvolle thema’s.

Een actiedag heeft geen doorsneeprogramma, maar toch hebben de
meeste actiedagen wel een soortgelijk patroon. Er is een team van
mensen dat een actiedag gaat voorbereiden, meestal getrokken door
een projectleider. Deze projectleider komt steeds uit heel verschillende
onderdelen van de politie. We hebben gezien dat die rol door een mede
werker opsporing wordt vervuld, maar ook door een teamchef van de
wijkpolitie of een teamchef van de opsporing. Op één plaats hebben we
gezien dat een hoofdagent uit de basispolitiezorg een actiedag voor het
eigen team heeft georganiseerd en ook actieve staf- en beleidsmedewerkers zijn op enkele plaatsen de drijvende kracht geweest achter het
organiseren van de dag.
Vervolgens gaat de organisator of projectleider met een team van collega’s alle zaken die men wil afhandelen, goed voorbereiden. Er zijn
checklists in omloop, voor een belangrijk deel ontwikkeld in Rotterdam, waar men al langere tijd met de formule van actiedagen werkt. De
voorbereiding bestaat meestal uit het voltooien van de voorbereiding
van het dossier, het verzamelen van benodigd bewijs en het verhoren
van getuigen of aangevers. Men heeft verkorte methoden en checklists ontwikkeld om het werk zo snel mogelijk te laten verlopen. Op
10

Zie www.youtube.com/watch?v=A5GryIDl0qY.
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veel plaatsen hebben we gezien hoe de voorbespreking van de zaken
met de officier van justitie of de parketsecretaris een belangrijk onderdeel is van de werkwijze. Deze manier van werken levert extra veel op
wanneer de zaken sterk ‘oplossingsgericht’ aangepakt worden. Dat wil
zeggen dat men op basis van de aard van het delict al gezamenlijk vaststelt welke afdoening en straf het meest haalbaar zijn. De oplossings
gerichte benadering bestaat eruit dat men niet meer werk verricht aan
het dossier dan primair nodig is om de voor de hand liggende oplossing te realiseren. Niet altijd alle getuigen horen om het bewijs rond te
krijgen of al het bewijsmateriaal verzamelen als er al voldoende aanwijzingen lijken te zijn. De verhoren dienen dan wel scherp te zijn opgezet, zodanig dat de verdachte snel met feiten omsingeld kan worden
en o
 nterechte ontkenningen als gevolg van het sneller werken kunnen
worden voorkomen. Op deze manier worden alle dossiers klaargemaakt
voor de afhandeling op de actiedag, waarbij een belangrijk onderdeel
is dat de te horen verdachten tijdig en dwingend uitgenodigd worden.
Op de actiedag zelf werken er veel mensen mee aan het verhoren van
verdachten en het zo veel mogelijk direct afhandelen van de zaak.
Dat kan doordat op die dag ook het OM aanwezig is, en zeker ook als
reclassering en schadebemiddeling vertegenwoordigers hebben die

aanwezig zijn om mogelijke taakstraffen meteen in te zetten en af betalingsregelingen af te spreken. In de praktijk blijkt het ook heel goed
te werken om op deze dagen nog openstaande boetes te innen of DNAmonsters af te nemen.
Een belangrijk ingrediënt van de actiedag is een goede backoffice, als
een soort zenuwcentrum van waaruit alles georganiseerd is. Daar liggen de dossiers en komen ze ook weer terug na verhoor en afhandeling. De backoffice heeft ook de telefoonnummers van verdachten,
zodat ze opgeroepen kunnen worden als ze niet komen opdagen. De
mensen die hier werken, kunnen de dossiers afronden nadat de zaak
is afgehandeld.
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Figuur 23: Backoffice
Actiedagen hebben voor veel mensen binnen de politieorganisatie een
negatieve bijklank. ‘Het zou toch niet nodig moeten zijn dat we die
dagen organiseren’, is een veelgehoord geluid, met name bij de leiding.
Deze mening lijkt vooral voort te komen uit het idee dat als het allemaal
maar goed georganiseerd zou zijn, een eenmalige of tijdelijke actie niet
nodig zou moeten zijn. Een idee dat vooral gevoed is door de gedachte
dat het politiewerk in het algemeen en ook het afhandelen van VVCzaken in het bijzonder volgens vaste stramienen en structuren zouden
kunnen en vooral moeten verlopen. Wij hebben gemerkt dat op veel
plaatsen waar men een actiedag is gaan organiseren, deze opvatting
langzaam is gaan schuiven ten gunste van flexibel organiseren en het
principe van de beweging (Sprenger, 2011).
Zo merkte men dat een goed georganiseerde actiedag geweldig inspirerend is om samen te doen. Het geeft veel politiemensen het idee dat
je weer even met het echte politiewerk bezig bent, doordat je direct met
verdachten en aangevers in gesprek gaat. De ambitie was namelijk om
alle aangevers op die dag ook op de hoogte te stellen van de vorderingen
in hun zaak. Bovendien is de gezamenlijkheid een belangrijke factor.
Iedereen doet mee en dat geeft een sterk teamgevoel. In het afhandelen van zaken van zware criminaliteit, zoals moorden en overvallen,
is men bij de politie gewend om in een TGO te werken. Met zijn allen
samen de moord oplossen. Dat geeft ook veel energie. In feite is deze
actiedag een TGO-dag voor de veelvoorkomende criminaliteit. Een
mooie manier om flexibiliteit en oplossingsgerichtheid in de capaciteit
te verkrijgen.
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5.5

Contact aangevers11

Een hele belangrijke bouwsteen van het project ‘Plankzaken opgeruimd!’ is het contact met de aangevers. Het is een bouwsteen van een
andere aard dan de voorgaande vier. Tot nu toe bespraken we meer
bouwstenen die in concrete activiteiten of methoden zijn te vatten. De
bouwsteen ‘contact aangevers’ is echter veel meer een bouwsteen die
met focus en motivatie te maken heeft.
De afgelopen jaren is men binnen de politie en het OM het afhandelen van VVC-zaken steeds meer als een logistiek probleem gaan beschouwen, waarin een effectieve en efficiënte afhandeling van zaken
het streven was. Hierbij is de aangever stap voor stap meer buiten beeld
geraakt. De aangever heeft de aangifte gedaan en moet vervolgens afwachten tot de politie en het OM de zaak hebben beoordeeld, alvorens
de rechter er al dan niet aan te pas komt. Dat heeft er enerzijds toe
geleid dat het de aangever gemakkelijk wordt gemaakt. Het aangeven
van het delict is voldoende, het kan zelfs via internet of 3D-loket. Dat
past ook geheel in de wens van de politie om zo veel mogelijk van alle
criminaliteit in beeld te krijgen. Als mensen geen aangifte meer doen,
weet de politie immers ook niet meer wat er gebeurt in de samenleving.
Anderzijds heeft dat er echter ook toe geleid dat de aangevers als een
consument af kunnen wachten tot de politie de zaak heeft aangepakt.
En dat leidt in veel gevallen tot teleurstelling, omdat het niet zelden
lang duurt voor er iets met de zaak is gedaan, als dat al het geval is.
Veel ontevredenheid en afnemend vertrouwen van burgers zijn hiervan
het gevolg.

11

Deze bouwsteen is gebaseerd op ervaringen in Friesland, Gelderland-Midden en
Kennemerland.
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Figuur 24: De onzichtbare aangever
Het nare en negatieve gevoel blijft echter niet beperkt tot de burgers
die aangifte doen en er weinig of pas laat iets over vernemen. Ook
politiemensen zelf hebben erg veel last van het feit dat ze aangevers zo
lang moeten laten wachten. We merkten zelfs dat veel politiemensen
zich hiervoor schamen. De politie laadt immers de verwachting op
zich dat ze met de aangifte iets zal doen, terwijl ze dat in de praktijk
niet kan waarmaken. Politiemensen hebben zelf of in hun directe leefomgeving in de rol van burger ook te maken met kleine criminaliteit
waarvan men aangifte doet. De ervaring dat die aangifte vervolgens
in een grote anonieme berg van aangiftes terechtkomt zonder dat je
er ooit nog iets van hoort, leidt tot schaamte. We hebben zelfs gehoord
dat politiemensen zich eigenlijk nog het liefst verstoppen voor dit fenomeen. Deze struisvogelpolitiek is ook merkbaar op het hoogste niveau
van de politieorganisatie, waarin men ‘de vuile was’ van de grote hoeveelheden aangiftes die niet in behandeling zijn genomen, niet buiten
wil hangen.
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De motivatie van vakmensen om goed werk af te leveren, is gelegen in de
bevrediging die het geeft om kwaliteit te leveren en de trots als afnemers
tevreden zijn met hun product of dienst (Sennet, 2008).
In zijn ‘ode aan de vakman’ geeft Richard Sennet aan dat werk bevredigend is voor vakmensen als het in hun eigen ogen leidt tot kwalitatief
goede producten. De trots die een vakman kan vervullen als hij iets heeft
gemaakt, komt vooral voort uit het feit dat collega’s hem waarderen en
klanten tevreden zijn. Deze trots kan alleen tot stand komen als er een
directe relatie is tussen de afnemer van ‘het vakwerk’ en de vakman
zelf. Op het moment dat een organisatie verbureaucratiseert en de aandacht intern steeds meer gericht raakt op het ontwerpen, naleven en
controleren van de ontwikkelde werkprocessen, komt de relatie tussen
vakmensen en klanten in het geding. De organisatie krijgt een sterke
oriëntatie op het eigen ‘systeem’ (Van Dinten & Schouten, 2010), met
een sterke focus op het efficiënt maken van de eigen werkprocessen.
Naarmate deze interne oriëntatie dominanter wordt, raakt de invloed
van de omgeving én de sociale samenhang op de achtergrond. Het
gevaar is dat organisaties hiermee hun gevoel voor de realiteit verliezen,
ze raken vervreemd van wat burgers of klanten ervaren of merken. Juist
in deze organisaties geeft het veel energie wanneer het contact met de
buitenwereld in het algemeen en de burger – de aangever – in het bijzonder weer centraal mag staan.

Het weer in contact treden met burgers en transparant zijn naar
hen over wat er met hun zaak gebeurt, is een belangrijke stap om de
schaamte weer te doorbreken en vooral om te werken aan een meer
duurzame oplossing van het vraagstuk. Keer op keer hebben we gemerkt dat de aangevers die gebeld werden op actiedagen zeer positief
reageerden op het telefoontje, ook al was het nieuws lang niet altijd dat
de dader was bestraft. Het feit dat de politie er aandacht aan heeft besteed en de moeite neemt om terug te koppelen naar de burger wat er is
gebeurd, doet al veel goed voor de onderlinge relatie en het vertrouwen
in de politie.
Het contact met burgers is een belangrijke bouwsteen omdat het er
ook voor kan zorgen dat de politie meer zicht krijgt op de impact die
een misdrijf op de burger heeft gehad. Een misdrijf, bijvoorbeeld een
woninginbraak, kan bij een slachtoffer het effect hebben dat het hele
leven overhoop komt te liggen, omdat het slachtoffer angstaanvallen
krijgt en zich niet meer veilig voelt in de woning. Hetzelfde misdrijf
kan bij een ander slachtoffer het effect hebben dat deze de schouders
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ophaalt en naar de winkel gaat om vervangende goederen te kopen voor
de gestolen waar. Deze impact is voor de politie van belang om in te
schatten hoe ze op een betekenisvolle manier voor slachtoffer en dader
met een misdrijf om kan gaan.

5.6

Eigenaarschap professionals12

Een bouwsteen die ook meer met focus en motivatie van doen heeft, is
het eigenaarschap van professionals. In de eerdere bouwstenen die zijn
genoemd, is al meermalen naar voren gekomen dat het van belang is
dat professionals gemotiveerd kunnen blijven werken aan verbeteringen en vernieuwingen in het proces van afhandeling van zaken. Als ze
geen inzicht hebben in het verloop van dat proces (monitorsysteem) en
geen invloed kunnen uitoefenen op de screening van zaken, voelen ze
zich snel gereduceerd tot een uitvoerende schakel in een groot raderwerk. In feite zijn ze vooral ‘capaciteit’ die nodig is om het voorliggende
werk te doen.
In zijn boek Leidinggeven aan professionals? Niet doen! beschrijft Matthieu
Weggeman (2007) dat kenniswerkers erbij gebaat zijn om vrije ruimte te
hebben in het bedenken en uitvoeren van hun werk. Kenniswerkers zijn
mensen die hun werk grotendeels met hun hoofd doen en niet hun werkuren volmaken met voorgeschreven routinematige werkzaamheden.
Managers of systemen die het werk proberen te plannen en controleren,
hebben een averechtse uitwerking op deze groep professionals. Ze zullen de te strakke voorschriften negeren of sociaal wenselijk gebruiken
(‘meestribbelen’). Professionals zijn er veel meer bij gebaat als zij zich
kunnen richten op de kwaliteit van de output en met elkaar vakinhou
delijke standaards kunnen ontwikkelen die helpen het werk goed en slim
te doen. Professionals willen graag eigenaar zijn van hun eigen kennis
en deze zo goed mogelijk op peil houden, zodat ze kwalitatief goed werk
kunnen leveren. Het is van belang dat managers helpen de organisatie te
‘ontregelen’ en mogelijkheden voor professionalisering en uitwisseling
van kennis te creëren.

12

Deze bouwsteen is gebaseerd op veel ervaringen tijdens en rond de georganiseerde
workshops.
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Het zal wellicht niet zo zijn dat alle medewerkers bij de politie ‘professionals’ zijn in de zin dat ze steeds willen blijven meedenken en meewerken aan het verder professionaliseren van het afhandelen van VVCzaken. We hebben echter in dit project gemerkt dat er wel degelijk heel
veel medewerkers zijn die dit wel willen. Die gekozen hebben voor het
werken bij de politie omdat ze de samenleving werkelijk veiliger willen
maken. Voor hen is het moeilijk verteerbaar om hard te werken aan een
dossier van een zaak, om vervolgens te merken dat het dossier uiteindelijk door collega’s van het OM of de politie wordt geseponeerd omdat
er weinig kans is op vervolging. Toch is dit aan de orde van de dag. We
hebben bijvoorbeeld gemerkt dat de zogenoemde een-op-eenzaken, zoals een mishandeling met twee mensen zonder verdere getuigen, vrijwel altijd op een technisch sepot uitlopen. Als iemand een jaar lang aan
dit soort dossiers moet werken en keer op keer merkt dat de zaak geen
effect sorteert, noch naar verdachte, noch naar aangever, dan is dat zeer
demotiverend. Sterker gezegd, een medewerker houdt dit werk alleen
maar vol als hij een bepaalde vorm van onverschilligheid ontwikkelt.
Dat maakt het bovendien eenvoudiger om de schaamte waar we het
eerder over hadden, van je af te laten glijden.
We hebben in dit project de mensen opgezocht en ontmoet die werkelijk verantwoordelijkheid en eigenaarschap willen nemen voor het
zo goed mogelijk afhandelen van aangiftes. Ze kijken verder dan de
enkele zaak die ze op hun bureau hebben liggen en willen werken aan
verbeteringen die zich opdringen, terwijl ze over het werk nadenken.
Het gaat dan om professionals die zelf gaan experimenteren met (voor
hen) nieuwe vormen, zoals het op alternatieve manieren organiseren
van het werk, het ontwikkelen van nieuwe standaards voor het werk
en het zelf ontwikkelen van systemen die hen tot hulp zijn. We hebben
vanuit de kerngroep workshops georganiseerd waarin we deze professionals hebben uitgenodigd om de slimme trucs, methoden en instrumenten aan elkaar door te geven. Dit heeft er bovendien toe geleid dat
veel professionals bij elkaar op bezoek zijn gegaan om de kunst af te
kijken. En om elkaar te helpen bij het voorbereiden of organiseren van
de actiedagen zelf. Deze professionals zijn de motor achter het oplossen van het probleem van de plankzaken. Ze vormen met elkaar een
‘learning community’ van vakmensen uit verschillende ‘vakgebieden’
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en zelfs organisaties, die gezamenlijk de ambitie delen om de aanpak
van de veelvoorkomende criminaliteit duurzaam te verbeteren.

Figuur 25: Learning community
In het eerste stadium van dit project hebben we de focus vooral gericht
op het vinden van professionals die wilden meewerken om op actiedagen alle plankzaken af te handelen. In het tweede stadium van het
project hebben we meerdere workshops georganiseerd om samen te
zoeken naar duurzame oplossingen voor het vraagstuk van de plankzaken. Hieruit zijn meerdere lokale experimenten voortgekomen, die
door de professionals zelf zijn opgezet en uitgevoerd. Ons streven was
om de verkregen kennis met elkaar uit te wisselen en samen te leren
hoe het werk beter, efficiënter en slimmer gedaan kan worden. Op die
manier wilden we ook streven naar een duurzame oplossing voor het
afhandelen van plankzaken.
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5.7

Relatie partners13

Ook de laatste bouwsteen heeft meer betrekking op focus en motivatie
dan op concrete instrumenten of activiteiten. Het gaat om het versterken van relaties met partners van de politie om op die manier te werken
aan gezamenlijke innovatie van het werk. Het geldt met name de relatie
met het OM, de reclassering, schuldhulpverlening, de gemeente, de
eigen wijkpolitie en niet in de laatste plaats met de burgers als aangevers of als participanten in de opsporing.

Figuur 26: Justitie tijdens opruimdagen

13

Deze bouwsteen is onder meer gebaseerd op ervaringen in Friesland, Gelderland-Midden
en Rotterdam-Rijnmond.
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Er is een verschil tussen het traditionele denken over innovatie en so
ciale innovatie. In deze laatstgenoemde stroming staat de mens in het
centrum van de vernieuwing. Dit in tegenstelling tot meer klassieke
innovatie
literatuur, waarbij men de nadruk legt op technologische
vooruitgang (zoals het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten en
processen). De stelling die sociale innovatie naar voren brengt, is dat
door investeringen in mensen en de manier waarop zij samenwerken
gunstige voorwaarden worden gecreëerd waarin innovaties en prestatieverbeteringen sneller tot stand komen. De focus ligt bij sociale innovatie
meer op het ontwikkelen en verstevigen van relaties met partners dan
op het zoeken naar inhoudelijke oplossingen. Door relaties aan te gaan
met partners, aandacht te hebben voor elkaars belangen en issues, ontwikkelen de betrokken partijen interesse voor elkaars werk en ontstaat
het vermogen om vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar de gezamenlijk ervaren problemen. Recent onderzoek (Volberda, 2011) wijst
inmiddels ook uit dat bedrijven die investeren in sociale innovatie een
betere concurrentiepositie hebben.

In de afgelopen jaren, zo is al eerder aangegeven, is het afhandelen
van VVC-zaken meer en meer een routinematig werkproces geworden,
waarin de nadruk heeft gelegen op efficiënte en effectieve afhandeling.
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit proces is vooral bij
de politie terechtgekomen, terwijl er ook veel betrokkenheid van de genoemde partners voor nodig is. We hebben in de praktijk van dit project
meerdere lagen van betrokkenheid kunnen herkennen.
Er is een directe betrokkenheid nodig van het OM als het gaat om het
beoordelen van zaken over de wijze waarop ze afgehandeld kunnen
worden. Er was een praktijk gegroeid waarin de politie de VVC-zaken
eerst onder handen neemt, om ze tot slot over te dragen aan het OM
voor de strafvordering van de zaak. Dat leidt ertoe dat er heel wat zaken
zijn die door het OM meteen geseponeerd worden, omdat ze als kansloos worden gezien. Dat betekent dat de politie veel werk heeft gedaan
met relatief maar weinig betekenis voor aangever en verdachte.
In ‘Plankzaken opgeruimd!’ hebben we gezien dat er op meerdere
plaatsen overleg was en zelfs workshops zijn georganiseerd waar mensen van de politie en het OM samen de zaken doornemen en beoordelen hoe de zaak afgewikkeld kan worden. Dit kan leiden tot veel werkbesparing, al moet natuurlijk niet uit het oog worden verloren om juist
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de scheiding tussen de rollen van het OM en de politie vast te houden.
Het is bovendien zo dat een oplossingsgerichte aanpak van zaken het
OM veel werk kan besparen, bijvoorbeeld door tijdens de actiedag waar
mogelijk de zaak al met een boete af te doen. De zaak hoeft dan door
het OM niet meer in behandeling te worden genomen.
De aanwezigheid van reclassering op meerdere plaatsen gedurende de
actiedag had ook een positief effect voor beide partijen. De reclasseringsambtenaren krijgen veel eerder zicht op wat er eigenlijk aan de
hand is in een zaak en kunnen daardoor ook beter meedenken over een
passend vervolg van de zaak.
We hebben ook gemerkt dat partijen als slachtofferhulp, schuldhulpverleningsprojecten en partijen die kunnen bemiddelen of begeleiden
een belangrijke rol kunnen spelen in het betekenisvol afwikkelen van
plankzaken. Enerzijds vervullen deze partijen op een bepaald moment
een rol in het afhandelingsproces, anderzijds gaat het er ook juist om
dat de partijen weet hebben van wat er bij de politie gebeurt en hoe er
gewerkt wordt.

5.8

Functie van bouwstenen in de praktijk

De hier beschreven zeven bouwstenen zijn tijdens de analyse van de
cases die zich in de verschillende korpsen hebben ontpopt, naar boven
gekomen. Alle bouwstenen zijn feitelijk te verbinden aan vakmensen
die een goed werkzame praktijk hebben ontwikkeld in één of meer van
de korpsen waar we mee hebben samengewerkt. In sommige praktijken hebben we meerdere bouwstenen aangetroffen, die men gelijk
tijdig gebruikte in de praktijk. Er is echter geen praktijk waarin we alle
bouwstenen hebben aangetroffen op de manier zoals we die hier hebben beschreven. De beschrijving van de bouwstenen in dit hoofdstuk
is dus te zien als een ‘ideaaltypische’ beschrijving van de werkelijkheid.
Een werkelijkheid waarin alle ‘goede praktijken’ bij elkaar komen en
gelijktijdig werkzaam zijn.
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Figuur 27: Bouwstenen kan iedereen op eigen manier samenvoegen
Het streven naar een ideaaltypische praktijk kan voor professionals en
leidinggevenden, maar ook voor partners en specialisten, echter wel
degelijk inspirerend zijn. Het is immers de collectieve ambitie die aanzet tot verbetering en verandering. Het beeld van het afhandelen van
VVC-zaken en de organisatie daarvan kan deze collectieve ambitie voeden en zo helpen de praktijk in beweging te zetten. Het is onze ambitie
als kerngroep om ook in de komende periode deze beweging te blijven
faciliteren. We willen dat doen door de vakmensen bij elkaar te brengen en in deze ‘learning community’ experimenten met het anders
organiseren en aanpakken van VVC-zaken aan te moedigen. De professionals kunnen elkaar ondersteunen bij het bedenken en opzetten
van experimenten, waarbij ze elkaar ook kunnen voeden met de kennis
en ervaringen uit de eigen praktijk. Wij krijgen als kerngroep daarbij
meer en meer de rol van actieonderzoeker, die faciliteert en meekijkt
in de praktijk of de eigen ambities ook daadwerkelijk behaald worden.
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6

Reflectie op ‘Plankzaken opgeruimd!’:
‘ontwikkelen van onderop’

In dit hoofdstuk blikken we met meer afstand terug op het proces dat
we hebben doorlopen tijdens ‘Plankzaken opgeruimd!’. We doen dat
door te reflecteren met behulp van de principes die ons steeds voor
ogen hebben gestaan bij de start van deze beweging. Het fundament
achter deze principes is de theorie van waarderend onderzoeken
(‘Appreciative Inquiry’). In dit hoofdstuk beschrijven we eerst beknopt
deze principes en vervolgens blikken we vanuit dit perspectief terug op
het verloop in de praktijk.

6.1

De principes van waarderend onderzoek

De essentie van waarderend onderzoek is de focus op het zoeken naar
en versterken van mogelijkheden. Het zien van mogelijkheden ontstaat
door te kijken naar wat werkt, wat succesvol is. Ook al is een proces,
een project of een gebeurtenis niet volledig geslaagd of zelfs mislukt,
er zijn altijd momenten te noemen waarin het wél goed ging. Deze
‘lichtpuntjes’ bieden aanknopingspunten voor de toekomst, al gaat dat
niet vanzelf. Er is een behoorlijke dosis ambitie, een positief beeld of
een droom van de toekomst nodig om ‘meer van het goede’ te laten
ontstaan. Bovendien komt de droom niet vanzelf uit: er zijn onderweg
obstakels en dilemma’s te overwinnen. Waarderend onderzoek betekent op weg gaan vanuit de positieve droom en het vertrouwen hebben
dat de zich opdoemende obstakels en objecten onderweg overwonnen
kunnen worden. Deze waarderende onderzoeksbenadering heeft de
‘experimental psychology’, met Kurt Lewin als meest bekende grondlegger, als een van de funderende stromingen. Zijn credo was: ‘Als je wilt
weten hoe iets werkt, verander het dan.’ De basis achter deze gedachte
is dat de dagelijkse praktijk te complex is om goed te bevatten door
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 iddel van een analyse van het probleem. Dat geldt niet voor technim
sche vraagstukken, wel voor sociale en maatschappelijke vraagstukken.

6.1.1

Werelden verbinden

In hoofdstuk 1 beschreven we vanuit het perspectief van acht verschillende personen hoe zij keken naar plankzaken. Alle partijen hebben uiteenlopende visies op het vraagstuk ‘plankzaken’ en voeren met elkaar
geen dialoog meer overdeze kwestie. Iedere partij heeft elk voor zich
een verhaal gemaakt over dit onderwerp, terwijl die verhalen ondertussen niet meer met elkaar en met de realiteit in contact staan. Er
zijn immers geen goede informatiebronnen die een overall inzicht verschaffen en de hoeveelheden plankzaken zijn zo groot dat het ook niet
erg aannemelijk is dat het vraagstuk is op te lossen. De standpunten en
schattingen liggen te ver uiteen, het verhaal is te negatief (gevoed door
de media) om over in gesprek te blijven, het vertrouwen in de oplossing
zakt weg en men probeert het probleem weg te drukken.
Een van de manieren om naar het proces van plankzaken te kijken,
is als een beweging waarbij steeds meer mensen weer met elkaar in
gesprek konden komen over de netele kwestie van het overschot aan
aangiftes. In de gesprekken die we op gang brachten, waren sommige
verbindingen makkelijk te leggen, met name tussen vakmensen onderling als het gaat over de mogelijke aanpak van actiedagen. De dialoog
met de korpsleiding verliep wel wat lastiger, met name omdat het vaak
niet lukte om rechtstreeks met korpschefs in gesprek te komen en de
staf rond hen het contact en daarmee het gesprek afschermde. Maar
via onze ‘sponsors’ van het eerste uur, de direct betrokken korpschefs,
lukte het om het gesprek te verbreden en eenmaal in gesprek was er
al snel enthousiasme. De leidinggevenden op het middenkaderniveau
vormden de moeilijkste groep om erbij te halen. Zij hebben hun prio
ritaire werkopdrachten en alle ‘verstoringen’, zoals het ‘Plankzaken
opgeruimd!’-initiatief, die capaciteit vragen of qua routine afwijken,
wijzen ze al snel af vanuit een eerste impuls. Dat geeft hun waarschijnlijk de meeste ruimte om zo veel mogelijk de eigen doelstellingen te
halen. Toch kwamen er ook steeds meer teamchefs bij die vonden dat
‘Plankzaken opgeruimd!’ ook wel een goed idee was. Ze hadden daar
veelal echter wel de ‘druk van boven voor nodig’.
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Collectieve ambitie

We hebben de politieorganisatie, als het gaat om ‘Plankzaken opgeruimd!’, leren kennen als een organisatie waarin eerst analyseren en
dan op basis daarvan een plan maken een dominante aanpak is. Met
name de leidinggevenden zijn ervan overtuigd dat áls er een juiste analyse ligt, de oplossing nabij is. Helaas heeft dit in de afgelopen jaren
het oplossen van het plankzakenvraagstuk niet dichterbij gebracht. De
overtuiging dat het plankzakenproces effectiever georganiseerd zou
kunnen worden en dat een analyse en opdeling van het werkproces in
stappen daarvoor zouden kunnen zorgen, heeft lange tijd het beleid
bepaald. In de afgelopen jaren is het werkproces uitgebreid in stappen
beschreven, zijn er informatiesystemen gemaakt die voorschrijvend
het ‘ideale’ werkproces oplegden aan medewerkers. Er zijn nieuwe
functies gecreëerd en trainingen georganiseerd om medewerkers in
verschillende onderdelen van het proces beter te laten werken. Al deze
inspanningen ten spijt namen de voorraden niet af.
Wij als onderzoekers geloofden niet dat nog meer analyses verbetering
zouden kunnen brengen in de situatie. We wilden de vakmensen zelf
aan zet laten en zien of dat de oplossing nabij zou brengen. We hadden geen idee of dat zou werken, maar de ambitie dat alles uiteindelijk
‘opgeruimd’ zou zijn, gaf ons kracht. We zijn stap voor stap begonnen,
eerst een ambitieus beeld en dan kleine simulaties en experimenten.
We ontwikkelden met vereende krachten een werkmethodiek voor de te
organiseren actiedag, waarin we het beste uit de aanpak van alle korpsen wilde verenigen. De methodiek was er snel en toen we workshops
organiseerden om deze met iedereen te delen, bleek er grote belangstelling. Dat voelde ook weer als een succes. Het uitproberen van deze
aanpak in Fryslân met een beperkt aantal zaken volgde al snel. De sfeer
van gezamenlijkheid en de overzichtelijke en beperkte doelstelling van
die dag leidden tot een hele positieve stemming. Veel collega’s die erbij
waren, wilden ook zo’n dag. En zo kwamen we stap voor stap dichter
bij de ambitie.
Er lag aan dit proces geen analyse, maar een ambitie ten grondslag. De
mensen die erbij betrokken waren, gaven met elkaar het tempo aan
waarin we steeds nieuwe stappen konden zetten. Elke stap was niet
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groter dan de verantwoordelijkheid die we durfden te nemen op basis
van de samen ingeschatte haalbaarheid. Het moeilijkste was de laatste
stap: het organiseren van een landelijke actiedag.
De kracht van een ambitie ligt niet zozeer in de kwaliteit van degene
die het verhaal vertelt, als wel in de mate waarin het verhaal resoneert
met een wens die meerdere mensen bewust of onbewust bij zich dragen. Als een ambitie zo tot stand komt, speelt het eigenlijk ook geen rol
meer wie de ‘bedenker’ van die ambitie is. Het lijkt alsof de ambitie in
de lucht hangt. Degene die het idee benoemt, is niet meer dan de persoon die goed luistert naar wat er bij veel mensen is gaan leven.
Een krachtige ambitie roept bij de mensen die deze ambitie met elkaar
delen direct beelden op. Dat was zeker ook zo bij ‘Plankzaken opgeruimd!’. Het beeld was zo simpel, namelijk op één dag is iedereen zo
in de weer om verdachten te horen, zaken af te wikkelen en aangevers
te bellen, dat de zaak rond is. Een zeer aantrekkelijk beeld, omdat het
een toekomst voorspiegelt waarin we – in één dag nota bene – af zijn
van ons grote probleem. In de bredere groep waar we in het begin mee
samenkwamen in Terschelling, hebben we deze ‘droom’ met elkaar
verder uitgewerkt. Iedereen bleek weer andere elementen in gedachten te hebben. Opgeteld ontstond zo een toekomstbeeld dat makkelijk
‘voorstelbaar’ was. Wat het vooral met ons deed, was dat er energie ontstond om deze droom waar te gaan maken, ook al wisten we niet hoe.

6.1.3

Experimenteren

Al eerder hebben we de bijeenkomst gememoreerd waarin we een
eerste experiment hebben gedaan. We hadden honderd dossiers van
plankzaken op een stapel gelegd en we wilden kijken hoeveel tijd het
ons zou kosten om die zaken allemaal te beoordelen op wat er nog aan
de zaak gedaan moest worden. We hadden wel een checklist uit de
praktijk, maar dat was dan ook alles. Geen methode of aanpak hadden we omschreven of uitgewerkt, al waren er natuurlijk diverse mensen die daar wel pogingen toe gedaan hadden. Een van die pogingen
had een overweldigend stroomschema opgeleverd, dat echter vrijwel
meteen voor iedereen onbruikbaar bleek, omdat het veel te complex
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was. Het leek ons handig toch iets van een aanpak samen af te spreken, voordat we aan het experiment zouden beginnen, dus hadden we
een heel simpel idee: we kopiëren één dossier 25 keer en we maken
twee- of drietallen die allemaal deze zaak beoordelen op wat er nog
gedaan moet worden.
Onze groep bestond op dat moment echter uit mensen die wel uit
acht korpsen afkomstig waren, veelal verschillende functies hadden,
en waarin geen grotere variatie in ervaringsjaren te vinden was. We
hoopten dat er toch onder druk van de tijd een min of meer eenduidige aanpak uit zou komen, maar dat bleek in het geheel niet het geval.
Het geplande uur waarin we de zaak wilden afdoen, werden twee uur.
De bespreking over de zaak werd een kakofonie. Er was geen lijn in
te bekennen. De beweringen over hoe het moest, vielen over elkaar
heen. Uitgeput bereikten we het eind van de morgen en besloten te
stoppen om te lunchen. De teleurstelling overheerste. Hoe kwamen we
hier ooit uit? De droom leek verder weg dan ooit. Twee mensen uit onze
kerngroep konden deze stagnatie niet langer aanzien. Ze onderbraken
de lunch en gingen bij elkaar zitten. Ze nodigden een van de meest
ervaren vakmensen uit om samen met hen de aanpak uit te werken.
Overigens was een saillant detail dat deze vakvrouw waarschijnlijk de
benjamin van het hele gezelschap was. Ze had echter specifiek met
het snel doornemen juist heel veel ervaring, omdat ze in haar korps
Rotterdam al meerdere malen een actiedag had georganiseerd. Het
bleek een gouden greep. Toen deze groep na de lunch met het voorstel
voor een werkzame aanpak kwam, haalde iedereen opgelucht adem. De
acceptatie van het voorstel was groot, waarschijnlijk ook omdat het een
uitweg bood uit de gezamenlijk opgebouwde frustratie van de ochtend
en de droom van een geslaagd experiment in de middag levend hield.
Het bleef in het proces dat volgde natuurlijk niet bij dit ene experiment.
We merkten wel dat het erg veel energie gaf om tijdens gezamenlijke
bijeenkomsten in de kerngroep bijna altijd samen een nieuw experiment voor te bereiden. We maakten drie lijnen waarlangs we steeds
nieuwe stappen ontwierpen: de methode, de organisatie en de communicatie. Na het uitwerken van de methode probeerden we uit of een
workshop over die methode interessant was voor collega’s uit andere
korpsen. Dat bleek zo te zijn, dus volgden er meer workshops. Om de
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communicatie over het proces vorm te geven werkten we met experts
een website uit, die al snel online kwam. Ook dat was een experiment.
Bij de politie is iedereen gewend dat informatie niet zomaar met het
brede publiek gedeeld kan worden, dus een website op internet over
‘Plankzaken opgeruimd!’ was taboe. De webmakers begonnen toch
gewoon aan het maken van de site en toen die klaar was, diende zich
een hele simpele oplossing aan voor het geheimhoudingsprobleem.
Een van de whizzkids die de website technisch had ontworpen, bedacht
dat we een beveiliging voor de website konden maken door iedereen
te laten inloggen met een username en een password. We hadden al bedacht dat we iedereen op de warme manier, dus via directe communicatie, bij de beweging wilden betrekken. Zo was er meteen het idee om
kleine visitekaartjes te drukken met username en password en die aan
iedereen uit te delen. We wisten dat we met iedereen die op de website
kwam, direct contact hadden en dat de kans dat buitenstaanders zouden meekijken, zeer klein was. Zo bleek er eigenlijk al heel snel voor
bijna alle kwesties wel een oplossing te komen, zolang we maar in de
actiestand bleven staan!

6.1.4

Waarderend kijken

Het vertrouwen dat mensen uit de werkpraktijk het plankzakenvraagstuk zouden kunnen oplossen door de krachten te bundelen, was bij
onze kerngroep het absolute uitgangspunt. We vonden het makkelijk
dit vertrouwen vol te houden, het was immers voor ons duidelijk dat
nog langer vertrouwen op de analyses en beschreven oplossingen geen
kans van slagen bood.
Het heeft ons geholpen om steeds te blijven zoeken naar datgene wat
werkt. De beste manier om met mensen in contact te komen die gaan
en staan voor hun vak, is door hun te vragen hoe het hun lukt om succesvol te zijn. En wie ze nog meer kennen die ook goede dingen doet.
Zo kwamen we al snel met veel verschillende vakmensen in contact en
lieten we ons adviseren over de onderdelen die bij een succesvolle aanpak van een ‘Plankzaken opgeruimd!’-actiedag hoorden. We vervulden
daarin als kerngroep vooral de rol van verbinder, coach en organisator: vakmensen uitnodigen om bij elkaar te gaan kijken en workshops
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 rganiseren waarin ze aan elkaar de kunst van het vak konden door
o
leren. Onze rol was misschien ook wel die van bewonderaar: beschrijven, filmen en doorvertellen wat we voor mooie en bijzondere aanpakken hadden aangetroffen.
Het waarderen van kleine voorbeelden en successen leidt er ook toe
dat we een nieuw soort vakmanschap op het spoor kwamen. We ontdekten dat er medewerkers waren die zich gaandeweg hadden gespecialiseerd in het slim en snel afhandelen van aangiftes uit de categorie
‘veelvoorkomende criminaliteit’. Dit zijn geen rechercheurs, in de zin
dat ze slim een zaak kunnen ontrafelen en bewijs vinden waarmee
ze de d
 ader kunnen aanhouden. Het zijn ook geen ‘case-screeners’,
mensen die goed zijn in het beoordelen of zaken wel of niet aangepakt
kunnen en moeten worden. Het zijn ook geen experts in het opnemen
van een aangifte of experts in verhoor. Geen van deze vakmensen is
primair gericht op het snel en slim afhandelen van zaken, zoals onze
‘plankzakenexperts’. Daar bestaat ook geen opleiding voor en er is geen
functiebeschrijving van. In de praktijk kwamen we hen echter wel
tegen: vakmensen die weten hoe de officier van justitie denkt en snel
kunnen inschatten welk pad naar een ‘ronde’ zaak het beste en snelste
is. Het gaat er bij hen niet om om alle beschikbare getuigen te horen,
het gaat er alleen om díé getuigen te horen die echt nodig zijn. Het vak
van deze mensen is ook om met wat bluf een verdachte tegemoet te
treden, waardoor deze makkelijker bekent. Bijvoorbeeld door meteen al
een voorstel te doen voor een schikking, waardoor de verdachte bekent
als hij bereid is te betalen, zoals bij de schikking van een verkeersboete
ook het geval is. Onderdeel van dit vak is ook om zaken snel door te
nemen, met behulp van checklists aan te geven wat er per zaak nog
nodig is, snel even een getuige te bellen en de getuigenis op te schrijven, zodat er geen afspraken gepland hoeven te worden of tijd verloren
gaat. En ten slotte natuurlijk voor ons van groot belang: het vermogen
om een actiedag te organiseren waarop met hulp van heel veel verschillende collega’s alle verdachten opgeroepen en verhoord worden.
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6.2

De cirkel van waarderend onderzoeken

In het voorgaande deel van dit hoofdstuk reflecteerden we op
‘Plankzaken opgeruimd!’ vanuit de principes van het waarderend
onderzoeken. Deze principes vormen een leidraad voor het handelen,
maar ze verklaren nog niet goed hoe uit een ‘levensvatbare’ kiem een
voldragen aanpak kan groeien. Wat de stappen zijn die elkaar opvolgen
als kleine successen groter worden, en zo stap voor stap tot wasdom
komen. Cooperrider en Whitney (2005) zijn op basis van onderzoek
naar veranderbewegingen gekomen tot de inmiddels breed bekende
‘4D’-cirkel. In hun theorie staan de D’s voor respectievelijk Discovery,
Dream, Design en Destiny. We beschrijven hierna beknopt deze cirkel en de gedachte erachter. Vervolgens bekijken we het proces van
‘Plankzaken opgeruimd!’ nogmaals door deze bril.

Figuur 28: De 4D-cirkel van Cooperrider en Whitney
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Waarderend onderzoeken, we zouden ook kunnen spreken van waarderend organiseren, dient ergens om te draaien. Volgens Cooperrider
draait een waarderend onderzoek letterlijk om een ‘affirmative topic’,
een positief thema.
De cyclus kan overal beginnen, maar we starten de beschrijving daar
waar het meestal bij begint: Discovery. Het gaat bij deze D om het ontdekken van de aanwezige successen die zich aandienen als we ons richten op het thema. De kernvraag in deze fase is: op welke momenten
zijn we al succesvol in onze aanpak? Het gaat erom vanuit waardering
te zoeken naar de kleine en grotere voorbeelden van momenten waarop
we al succesvol omgaan met het thema. Als betrokkenen hierover praten, voelen ze de energie die het geeft om succesvol te zijn en ervaren
ze dat het oplossen of aanpakken van het thema wel degelijk mogelijk
is, ook al hebben ze nog geen idee hoe.
De volgende fase in de cyclus is de D van Dream. We bespraken in
de principes ook al dat het hebben van een droombeeld van de toekomst energie geeft. Een ambitie is te verwoorden als een droom door
de vraag te beantwoorden: hoe zou de wereld eruitzien als we steeds
zo succesvol zouden zijn als op die bijzondere momenten? Er ontstaat
een wensbeeld van de toekomst en dat beeld voedt het verlangen. Zoals
topsporters vaak jarenlang kunnen trainen om op een enkel moment
tijdens de Olympische Spelen hun oefening te doen en succesvol te
zijn. Ze houden het trainen al die jaren vol, omdat het verlangen om
hun droom te bereiken zo sterk is. Bij waarderend onderzoeken gaat
het vooral om de gezamenlijke droom, om het bundelen van de verbeeldingskracht van meerdere mensen tot een gezamenlijke droom. Mensen ervaren vaak ook dat de droom nog mooier wordt doordat anderen
er hun beelden aan toevoegen.
De derde fase die we beschrijven, is de D van Design. Een droom geeft
vooral de trekkracht die nodig is om in beweging te komen, het verlangen. Hoe deze droom bereikt zou kunnen worden, is niet vervat in
de droom, maar in deze stap van Design: het gezamenlijk ontwerpen
van (de eerste stappen van) de droom. De droom is immers nog geen
realiteit en dat heeft meestal te maken met het feit dat er hindernissen
of d
 ilemma’s zijn die nog tegenhouden dat de toekomst g
 erealiseerd
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wordt. Het samen ontwerpen, samen in dialoog zijn brengt veel
innerlijke kennis boven van mensen die direct betrokken zijn. Ze w
 eten
vaak door ervaring of bundeling van elkaars ervaring welke mogelijke
wegen te bewandelen zijn om de droom te bereiken. Meestal stelt een
team in deze fase uitgangspunten op of stippelt een strategie uit die
voor iedereen een leidraad vormt om in actie te komen.
De vierde fase is die van de D van Destiny. Het gaat er in deze stap om
dat we in actie komen, geïnspireerd door de eerdere stappen. Acties zijn
vaak gebonden aan personen die zin hebben en vaardig zijn om deze
activiteiten te ontwikkelen. Om een droom te bereiken is een complex
van acties nodig die met elkaar samenhangen. Vandaar dat het van
belang is samen te bedenken welke acties gedaan kunnen en moeten
worden en het ook zo te doen. Op die manier worden ideeën en meningen vertaald naar een nieuwe realiteit in de praktijk.

6.2.1

Meerdere cycli maken beweging

Als we terugblikken op ‘Plankzaken opgeruimd!’ met de ‘4D’-cirkel van
waarderend onderzoeken in het achterhoofd, zien we dat we meerdere
keren de cyclus doorlopen hebben. Het model heeft niet zozeer een
descriptieve functie door aan te reiken welke stappen achtereenvolgens
genomen moeten worden. Er is eerder sprake van een heuristiek: een
methodische weg die helpt om zelf de oplossing te vinden.

6.2.2 Een enkel dossier
De eerste maal hebben we de cirkel doorlopen met de focus op het goed
afwikkelen van individuele dossiers. We merkten dat mensen die succesvol waren in het snel en georganiseerd afhandelen van zaken dat op
een ‘oplossingsgerichte’ manier deden. Ze keken niet alleen naar een
zaak vanuit het strafrechtelijk perspectief, ze waren ook sterk gericht
op ‘korte klappen’ maken met zo veel mogelijk impact. Ze gebruikten
daarbij vooral hun ervaring met wat wel en niet mogelijk was. Populair
was de uitspraak van een van de vakmensen: ‘We gaan niet voor een
tien, een zesje is goed genoeg.’ Hij bedoelde daarmee dat je soms aan
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twee getuigen horen voldoende hebt, ook al zijn er zes. Of dat het sneller werkt een verdachte meteen op te roepen, ook al heb je het bewijs
nog niet rond, en de verdachte – na overleg met het OM – een voorstel
tot schikking te doen. Zo waren er vele snelle manieren met als kenmerk dat de focus vooral lag op het oplossen van de zaak en minder op
het volgen van de voorgeschreven procedure. De werkwijze die men
gebruikte bij deze zaken stond aan de basis van de ‘droom’, die we met
elkaar maakten over hoe alle zaken afgehandeld zouden kunnen worden. Om dit te bereiken hebben we als belangrijke stap een methode
verder uitontwikkeld en workshops georganiseerd om deze methode
aan meerdere collega’s door te leren. Deze methode was nodig om
zaken goed voor te bereiden alvorens ze af te handelen.

6.2.3

Een actiedag

Terwijl we de methode uitwerkten en in workshops met veel verschillende collega’s in contact kwamen, werd duidelijk dat een tweede punt
van de focus op de actiedag lag. Het voorbereiden van zaken deden we
om ze klaar te maken voor die ene ‘oefen’-actiedag. Een dag waarop
we zo veel mogelijk collega’s zouden inzetten om de hele berg plank
zaken in één klap weg te werken. In het klein bestonden deze actie
dagen al, bijvoorbeeld in enkele districten in Rotterdam, waar men ook
met enorme overschotten te kampen had. Maar ook in andere korpsen
was er wel ervaring met hamerslag- of veegdagen.
In deze tweede cyclus gingen we ons voorstellen hoe zo’n actiedag eruit
zou kunnen zien en maakten daar een opzet voor, inclusief alle berekeningen die nodig zijn om te weten hoeveel mensen er nodig zijn om
hoeveel zaken af te wikkelen. In het ontwerp waren we gericht op één
korps, Fryslân, waar men al had aangegeven te willen experimenteren
met deze oefenactiedag.
De oefenactiedag kwam er en veel mensen uit andere korpsen hielpen
mee om die dag een succes te maken. Het werd uiteindelijk een laagdrempelig, kleinschalig experiment. Dat had echter geen negatieve,
maar juist positieve invloed op het vertrouwen bij de betrokkenen. Het
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was mógelijk zo’n dag te organiseren, dus zou het ook op meer plaatsen
met meer zaken moeten kunnen.

6.2.4 Landelijke actiedag
De droom van de landelijke actiedag was dominant aanwezig vanaf het
allereerste moment. We wisten echter ook dat die droom nog moeilijk
in te vullen was, omdat we nog geen gevoel hadden bij het realistische
gehalte en de omvang van die droom. We genoten van het beeld, maar
of dat ook ooit haalbaar zou zijn?
Het experiment in Fryslân maakte duidelijk dat we de grote droom
moesten interpreteren in het verlengde van hoe die dag verlopen was.
We hadden als kerngroep heel weinig invloed gehad op de organisatie
van die dag en dat bleek ook niet nodig. Men wist lokaal, met steun
uit andere regio’s, hoe zo’n dag georganiseerd kon worden. Ervaring
met het organiseren van grote evenementen binnen de politie speelden
ons daarbij in de kaart. Een actiedag in een wijkteam of een district
was niet helemaal hetzelfde als een politieoptreden tijdens een risicovolle voetbalwedstrijd of de Elfstedentocht, maar toch bood het zeker
aanknopingspunten. Zo raakten we een van de grote zorgen kwijt die
we vanaf de start hadden gehad: hoe krijg je zo’n enorme landelijke
operatie ooit georganiseerd? We wisten dat het geen landelijke operatie moest zijn, maar een optelsom van lokale initiatieven, waarbij we
elkaar zouden helpen bij het uitwerken van de methode en het uitwisselen van slimmigheden in de organisatie.
Het ‘design’ van de grote landelijke dagen verliep via een ‘boot camp’
dat we organiseerden in Apeldoorn. Het was een happening waar we
iedereen die in de eerste ronde landelijke actiedagen actief geweest
was, uitnodigden te delen wat bij hen succesvol was geweest. Ze deden
dat in de vorm van een workshop die openstond voor collega’s die op
de tweede landelijke actiedag in het eigen korps actief wilden werken.
Zo volgden de drie cycli elkaar op en werd de beweging steeds groter. Onze ervaring is dat deze manier van ‘ontwikkelen van onderop’
heel anders gaat dan gebruikelijk bij grote organisaties: als een aanpak
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e enmaal werkt, wordt die uitgerold of geïmplementeerd in alle onderdelen van de organisatie. Deze woorden doen vermoeden dat er een uitgekristalliseerde aanpak is die in alle situaties voor alle vakmensen zal
werken. De praktijk is echter dat elke situatie juist anders is. Er spelen
andere thema’s in andere gebieden, er heerst een andere cultuur onder
burgers, de organisatie is anders ingericht en de medewerkers hebben
verschillende kennis en ervaring. Elke cyclus van 4D is in feite steeds
een nieuwe creatiecyclus. De eerste cyclus biedt leerervaringen voor de
tweede, maar de tweede cyclus is geen kopie van de eerste. De methode
die door de eerste experimenten is ontwikkeld, biedt houvast om door
ervaren en gedreven vakmensen ook in de eigen situatie toegepast te
worden. Zonder hun eigen vakmanschap en specifieke oplossingen
voor lokale problemen zou de volgende cyclus geen succes kunnen zijn.
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Samenvatting en conclusies

De beweging ‘Plankzaken opgeruimd!’ begon in januari 2011 met een
kleine groep van vijf initiatiefnemers en ‘eindigde’ begin 2012 met
een grote landelijke actiedag. De groep mensen die direct betrokken
was, groeide uit tot meer dan duizend politiemedewerkers. De concrete
ambitie was om alle ‘veronderstelde’ 150.000 plankzaken op één dag op
te ruimen. Dat doel is niet bereikt, denken we. Helaas is het niet gelukt
om na afloop van deze acties te tellen hoeveel plankzaken er nog over
waren of hoeveel er precies zijn opgeruimd. Dat heeft te maken met
het feit dat aangiftes door zoveel afdelingen en handen gaan terwijl ze
afgehandeld worden, dat men de tel onderweg kwijtraakt. Het zou helpen als er een goed registratiesysteem was om de aangiftes gedurende
het proces te volgen. Dat systeem is er inmiddels wel (BOSZ), maar was
nog niet overal in gebruik op het moment dat ‘Plankzaken opgeruimd!’
zich afspeelde. Binnenkort (maart 2013) zullen we meer weten, als het
mogelijk is het nieuwe systeem te bevragen.

7.1

Complex probleem

In de inleiding gaven we al aan dat de grote stapel aangiftes bij de
politie en het OM een complex probleem is, dat door vele betrokkenen
als een taai vraagstuk wordt ervaren. Wij hebben tijdens ‘Plankzaken
opgeruimd!’ gemerkt dat het enorm veel energie geeft en erg bevredigend kan zijn om gewoon samen te beginnen met de aanpak van zo’n
vraagstuk. Niet eerst (nog meer) analyses op het probleem loslaten of
vanaf de schrijftafel bedenken hoe het stap voor stap opgelost zou kunnen worden. Met elkaar het ambitieuze doel durven te stellen dat je alle
plankzaken op één dag wilt wegwerken, is een droom die ruimte en
daadkracht geeft. Het stopt de discussie over de vraag wat de oorzaken
zijn van het probleem en of het doel wel haalbaar is. Het verlegt het
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gesprek naar de vraag hoe we het gaan aanpakken. We hadden er vertrouwen in dat de mensen die dagelijks aangiftes van kleine criminaliteit afhandelen – waar de plankzaken grotendeels onder vallen – met
elkaar en met onze hulp een slimme oplossing zouden kunnen bedenken. Slimmer dan de mensen achter de schrijftafel zouden kunnen.

7.2

Multidimensionale vraagstukken hebben meerdere oplossingen nodig

De resultaten van ‘Plankzaken opgeruimd!’ zijn niet te beschrijven
op de eendimensionale as van 0 tot 100 procent van de doelstelling.
Als we dat wel zouden doen – we hebben het wel geprobeerd – dan
waren we uitgekomen op een score van ongeveer 5 procent. Het zou
dan meteen duidelijk zijn geweest dat onze actie mislukt was: veel
moeite voor weinig resultaat. We gaven echter al aan dat plankzaken
geen eendimensionaal probleem is, maar een complex vraagstuk. Een
vraagstuk waar heel veel kanten aan zitten. Als we er enkele noemen,
zijn dat: de grote verschillen in perspectieven tussen bijvoorbeeld aangevers, politiemedewerkers, politiechefs, het OM en de politiek, de
ingewikkelde logistieke aspecten van de afhandeling van zaken via
vele stations en een omvangrijke set aan regels, de verschillende regis
tratiesystemen die met elkaar (zouden) moeten kunnen interacteren,
en niet in de laatste plaats welke prioriteit aangiftes hebben vanuit het
oogpunt van rechtvaardigheid, vanuit de serviceverlening en transparantie aan burgers, vanuit het handhaven van de veiligheid of vanuit de
altijd te beperkte capaciteit om alle aangiftes af te handelen. Het helpt
een complex vraagstuk dan ook niet veel verder om de vorderingen die
gemaakt zijn alleen af te meten aan het eendimensionale doel. Dat leidt
er immers makkelijk toe om de inspanningen al snel te staken, aangezien het toch niet lukt het probleem op te lossen. Dat is juist wat
jarenlang gebeurd is. Vele pogingen zijn gestart, steeds vanuit andere
invalshoeken en met andere aanpakken, die allemaal naar verloop van
tijd zijn uitgewerkt of gestopt.
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Stap voor stap, ontwikkelend leren

We zijn begonnen dit taaie vraagstuk aan te pakken met de eerste stap.
Welke deze was, bleek al snel toen we begonnen waren, namelijk door
met elkaar één aangifte te beoordelen en te zien hoe we die het beste
kunnen afwikkelen. We ontdekten dat er veel slimme, snelle en oplossingsgerichte manieren zijn om een aangifte ‘betekenisvol’ aan te pakken én dat er veel aangiftes (circa 40 procent) door de screening komen
waar de politie en het OM weinig tot niks mee kunnen doen. Nadat we
dat onder de knie hadden gekregen, zijn we naar stap twee gegaan: de
vraag hoe je een berg van vijftig tot honderd aangiftes slim zou kunnen
afwikkelen. Hier kwam de logistiek als extra vraagstuk om de hoek
kijken, want dit bleek vooral een kwestie van goede logistiek te zijn. De
antwoorden op deze vraag bleken – net als overigens de antwoorden
op de eerste vraag – in de praktijk al gevonden te zijn. Verschillende
vakmensen hadden op allerlei plaatsen al manieren uitgedacht en uitgewerkt die direct te gebruiken zijn. Alleen wist niet iedereen dat van
elkaar en waren de verschillende ‘vindingen’ of noviteiten niet aan
elkaar geregen tot een goedlopend en geïntegreerd proces. Door samen
te werken bij de voorbereiding en uitvoering van actiedagen hebben
vakmensen met verschillende ervaringen en methodieken hun krachten gebundeld en is er een methode ontstaan met zeven verschillende
facetten. We hebben deze methode gaandeweg het proces opgetekend
en beschreven als zeven bouwstenen van ‘Plankzaken opgeruimd!’.

7.4

‘Learning community’

De derde stap was de vraag hoe we alle politiemensen die we nodig
hadden om mee te werken, zouden kunnen verzamelen, zodat we de
grote landelijke actiedag zouden kunnen uitvoeren. We hebben deze
vraag aanvankelijk benaderd als een organisatorische kwestie door
deelvragen te stellen als: hoeveel mensen hebben we nodig, welke taken
moeten er verricht worden, hoe organiseren we dat per locatie en hoe
sturen we de operatie als geheel aan? Het antwoord op deze vraag bleek
heel anders. We hoefden ons helemaal niet bezig te houden met de
organisatie per locatie, want dat konden de projectleiders en ambassadeurs met steun van hun sponsors (korpsleiding) prima zelf. Landelijk
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hoefden we niks te organiseren, want de landelijke actiedagen – het
zijn er meer dan één geworden – waren gewoon een optelsom van veel
verschillende initiatieven van mensen die met elkaar samen hadden
uitgewerkt hoe ze de actiedag gingen organiseren. Het antwoord op de
derde vraag bleek dat het nodig was een sterk netwerk van vakmensen
op te bouwen, waarin ze met en van elkaar konden leren: een ‘learning
community’.

7.5

Verbinden en coachen

De rol die wij vanuit de kerngroep hebben vervuld, was vooral een
verbindende en coachende. Het verbinden was in de eerste fase het
samenbrengen van mensen die een gemeenschappelijke droom hadden, ofwel een collectieve ambitie. De droom moest nog wel extra
leven worden ingeblazen, want er waren behoorlijk veel vakmensen
die wel graag mee wilden doen, maar toch te ‘onverschillig’ of ‘ongelovig’ waren geworden om het nog op te kunnen brengen iets extra’s
te doen, zonder dat de leiding dat van hen vroeg. We merkten dat er in
elk korps wel echt ambitieuze vakmensen waren, getrouwe collega’s
die wél mee bleven doen, naast ook behoorlijk wat collega’s die wel een
keer kwamen kijken, maar vervolgens niet meer terugkeerden. Het is
ons echter gezamenlijk gelukt om de ambitie levend te houden en na
enkele maanden een stevig fundament mee te geven door gezamenlijk
een methode te ontwikkelen die goed bleek te werken.
De coaching vanuit de kerngroep bestond er vooral uit dat we regelmatig (had nog beter gekund) en positief communiceerden, dat we
mensen naar voren schoven van wie we merkten dat ze ervaring en
goede ideeën hadden, en dat we ondersteuning hebben geboden daar
waar dat zou kunnen helpen. Denk daarbij aan het opzoeken van documenten of beleidsstukken, het contact leggen met externe partners (het
OM), het regelen van financiële middelen en het vastleggen en even
tueel nader analyseren van gevonden oplossingen, zodat we steeds een
stapje verder kwamen. Op die manier ondersteunden we ook het leerproces van de leden van de ‘learning community’, met als voornaamste
bijdrage het actieonderzoek waarin we door leden zelf geopperde acties
opvolgden en ‘achterna’-zaten, zodat de realisatiekracht kon toenemen.
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Betere verbinding werkvloer en korpsleiding

De kerngroep heeft ook veel werk verzet in het verbinden van ‘beneden’ met ‘boven’, van de werkvloer met de leidinggevenden in de korpsen. Het is inmiddels bijna een cliché om te benadrukken dat de top
nauwelijks meer weet wat er in het operationele werk gebeurt, maar
wij hebben gemerkt dat dit werkelijk zo is. Tijdens de actie
dagen
van ‘Plankzaken opgeruimd!’ hoorden we regelmatig de aanwezige
districtschefs of leden van de korpsleiding – die zo enthousiast en
ondersteunend waren dat ze hun hulp hadden aangeboden – verzuchten dat het toch ongelooflijk was welke zaken er allemaal op de plank
terechtgekomen waren. Zaken die geen strafrechtelijke maar civielrechtelijke zaken zijn, zaken die onoplosbaar zijn omdat het een-op-een
is of woord tegen woord en zaken waar elke keer een nieuwe collega
opnieuw mee was begonnen, terwijl bij nadere beoordeling de zaak al
lang klaar is om door te sturen naar het OM.
Bovendien merkten we dat er bij de top veel hardnekkige standpunten
zijn over plankzaken, die niet gebaseerd zijn op de realiteit zoals wij die
hebben aangetroffen, bijvoorbeeld over hoe het probleem opgelost zou
moeten worden. Maar nog sterker was de bijna ‘collectieve’ ontkenning
dat er plankzaken zijn. Bij meerdere korpschefs en teamchefs merkten
we dat ze vonden dat er geen plankzaken waren, terwijl m
 edewerkers
konden laten zien dat ze er wel waren. Hier bleek de jarenlange aan
sturing op getallen haar uitwerking te hebben gehad. Als je meerdere
getallen hebt uit meerdere systemen, die geen van alle volledig betrouwbaar zijn, dan kun je eenvoudigweg creatief boekhouden of met
volle overtuiging een verhaal bedenken dat de cijfers verklaart, in je
eigen voordeel natuurlijk. Het is niet de bedoeling om met deze verhalen m
 edewerkers onderuit te halen of hun gelijk te ontnemen, de verhalen zijn vooral bedoeld om politiek een rechtvaardiging te geven of
zelf niet aangesproken te worden. Een prachtig ‘neveneffect’ van onze
beweging ‘Plankzaken opgeruimd!’ is dat managers in de praktijk zijn
gaan helpen en in gesprek zijn geraakt met operationele medewerkers.
Plankzaken zijn daardoor uit de taboesfeer verdwenen, wat het ook
mogelijk maakt om met een open mind te kijken naar creatieve oplossingen. We zouden ook kunnen zeggen: problemen vanuit een andere
mindset bekijken dan tot nu toe is gebeurd.
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7.7

Herstel van het contact met aangevers

Terugkijkend moeten we concluderen dat het versterken en benadrukken van de verbinding met de burgers en andere externe partners misschien nog wel het meeste heeft geholpen om de focus op
administratieve processen, registratiesystemen en logistieke organisatie om te keren. Wij zijn er na dit avontuur met ‘Plankzaken opgeruimd!’ van overtuigd dat deze interne focus juist heeft bijgedragen
tot de vergroting van het probleem. Deze nadruk heeft geleid tot meer
scheiding van taken en functies en tot steeds nieuwe en complexere
regelsystemen. Aan de basis hiervan lagen werkprocesbeschrijvingen
die soms tot achter de komma voorschrijvend waren en vakmensen
hun eigen trots en beoordelingsvermogen ontnamen. Bij ‘Plankzaken
opgeruimd!’ bleek juist het contact met de aangever motiverend te zijn
voor politiemensen. Dat is waar ze het voor doen en waar ze immens
tevreden over kunnen zijn als een zaak is afgehandeld. Een burger of
aangever kunnen bellen dat de zaak is aangepakt en afgewikkeld. Zelfs
als de uitkomst voor de aangever negatief is, sepot bijvoorbeeld, dan
nog bleek dat de meeste burgers de politie dankbaar waren voor de
aandacht die eraan was besteed. Het herstel van de verbinding tussen
politiemensen en burgers vormt de ‘emotionele’ kern op basis waarvan
het plankzakenvraagstuk opgelost kan worden. Het biedt niet alleen de
mogelijkheid om de trots in het eigen werk te herstellen, ten koste van
de schaamte voor zoveel niet-aangepakte zaken, het vormt ook de basis
voor het inzetten van eigen slimheid en daadkracht van burgers om
misdrijven te voorkomen of meer resoluut aan te pakken.

7.8

Verder experimenteren met bouwstenen

De beweging ‘Plankzaken opgeruimd!’ is nog niet ten einde. Ook in
2013 gaan we de ‘learning community’ van politiemensen weer bij
elkaar brengen en met hen bespreken hoe we verder kunnen werken
met de zeven bouwstenen die we hebben beschreven. We zijn al begonnen met één experiment te ondersteunen in Rotterdam. Het is een
creatief en uitdagend experiment om te gaan werken met een zogenoemd ‘aangiftemenu’. De burgers die een misdrijf komen melden,
krijgen door middel van het menu een keuze in de wijze waarop de
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politie zou kunnen omgaan met hun aangifte. Willen zij dat de politie
hun aangifte als melding registreert, dat er een verklaring komt voor
de verzekering, dat er een wijkagent of andere professional langskomt
voor bemiddeling (na ruzie of bedreiging bijvoorbeeld), dat er schade
wordt vergoed, dat er een onderzoek wordt ingesteld dat kan leiden tot
vervolging, of dat ze het nu even laten bij dit gesprek en zelf verdere
actie ondernemen? Er zitten allerlei haken en ogen aan deze aanpak,
en daarom beginnen we ook heel klein, op één of enkele plaatsen en
gedurende een beperkte tijdsperiode. Op die manier gaan we kijken of
we het aantal onderzoeken dat de politie gaat doen, kunnen beperken
en een scherpere focus geven.
Er zullen ook andere experimenten starten door medewerkers die actief
zijn in de ‘learning community’. Deze experimenten blijven we volgen
door middel van actieonderzoek, zodat de initiatiefnemers zelf kunnen
zien hoe een experiment uitwerkt en ze schriftelijk of beeldmateriaal
hebben om het experiment te evalueren en te blijven modereren, net
zolang tot het werkt. We streven ernaar dat deze experimenten met de
bouwstenen gaan leiden tot een vorm van organiseren die straks door
leden van de ‘learning community’ en daarbuiten gebruikt kan worden
in de (vorming van de) robuuste basisteams die de kern gaan vormen
van de Nationale Politie. Op basis van de hier beschreven bouwstenen
en het vakmanschap van opsporingsmedewerkers kan de afhandeling
van VVC-zaken op een goede, effectieve en flexibele manier worden
georganiseerd samen met de collega’s van handhaving, intake en service en de wijkpolitie in de robuuste basisteams. Deze bouwstenen zijn
niet de oplossing, maar kunnen zeker de aanzet zijn die in handen van
de vakmensen zelf kan uitkristalliseren tot goed politiewerk, wat een
bijdrage levert aan de veiligheid van burgers.
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