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‘Succesvol kunnen functioneren in uitdagende omstandigheden’ heeft 

onder de noemer weerbaarheid in de afgelopen jaren centraal gestaan 

met het Programma Versterking Professionele Weerbaarheid (PVPW), 

dat 31 december 2015 is geëindigd. Verschillende interventies zijn 

geïnitieerd en inmiddels binnen de organisatie overgedragen, zoals de 

training Mentale Kracht, het 24-7 Loket Politie, Fit@NP en het 

suïcideregistratiepunt. Bovendien is een groot aantal onderzoeken 

verricht.

De resultaten van deze onderzoeken zijn op hoofd-
lijnen beschreven in het boek Weerbaarheid 
onderzocht dat onlangs is gepubliceerd, gelijktij-
dig met de bundel Veerkrachtige verhalen.

Na een toelichting op de historische context van de 
beweging in weerbaarheid, beschrijft dit artikel het voort-
schrijdend inzicht aan de hand van zes punten. 

De mens in het politiewerk
Belangstelling voor de mens in het uniform is relatief nieuw 
bij de politie. Tot ver na de eerste helft van de vorige eeuw 
had men hier geen aandacht voor. Vanaf de jaren tachtig 
treedt hierin verandering op, door ingrijpende maatschap-
pelijke ontwikkelingen van dat moment. Heftige confronta-
ties tussen jongeren en politie bij rellen en demonstraties in 
de jaren zeventig en met name tachtig leiden tot een verken-
ning van de menselijke kant van politiewerk.

Om adequaat te kunnen optreden bij (dreigende) escala-
ties, worden in die tijd voor het eerst interventies gericht op 
achterliggende factoren in het handelen. Het innerlijke 
perspectief komt in beeld, zoals impulsen en verleidingen 
van de politiemens zelf (Meershoek, 2015). Ook op de 
werkvloer wordt in die tijd door de instroom van vrouwen 
‘gedrag’ onderwerp van gesprek in politiekorpsen: hoe ga je 
met vrouwen om binnen de politie? Er begint een psycholo-

gisch perspectief te ontstaan op de politie (in de maatschap-
pij) en binnen de politie (in de korpsen en de opleiding).
Psychosociale effecten van politiewerk worden in de jaren 
negentig bespreekbaar: de politiepoli start in januari 1996 
bij het Academisch Medisch Centrum, als verwijsadres voor 
politiemensen met een mogelijke posttraumatische stress-
stoornis (PTSS). Ruim tien jaar later krijgen onderzoeken 
naar de psychische belasting van het politieberoep volop 
media-aandacht, waaronder het rapport De agent aan het 
woord (Kant & Raak). Tegelijkertijd wordt in deze periode 
de eerste strategische onderzoeksagenda voor de politie 
ontwikkeld door de Politieacademie. In gesprekken met 
politiemensen komt telkens één onderwerp terug: men uit 
zorgen over de vitaliteit van de politie. 

Vorming van een landelijke beweging
Het onderzoek Veilig Politiewerk (Van der Torre e.a.) voedt 
de zorg over fysiek-mentale fitheid bij de politie. Een kwart 
van de ondervraagde medewerkers blijkt soms niet in te 
grijpen wanneer de situatie daar volgens hen wel om vraagt. 
Dit heeft onder andere te maken met tegenvallend team-
werk, gebrek aan oefening en training in groepsverband en 
onvoldoende zelfvertrouwen en vertrouwen in collega’s. Los 
van cijfers over verzuim en uitval beïnvloedt veronachtza-
ming van deze (inter)menselijke processen dus rechtstreeks 
de effectiviteit van de politie.

In het rapport De prijs die je betaalt (Andersson Elffers 
Felix) worden vervolgens de kosten van verminderde weer-
baarheid berekend. Politiek-bestuurlijk staat het thema op 
de agenda en dat verbindt uiteindelijk een aantal cruciale 
partners: het ministerie van Veiligheid en Justitie, de 
politievakbonden en de politieleiding. De toenmalige 
voorzitter van de Raad van Korpschefs vormt een stuurgroep 
met de hiervoor genoemde partijen, inclusief de onderne-
mingsraad. Eind 2011 gaat het Programma Versterking 
Professionele Weerbaarheid formeel van start, inclusief een 
onderzoeksplan dat in de loop van 2010 is ontwikkeld en 
onder inhoudelijke verantwoordelijkheid van de Politieaca-
demie verder wordt uitgewerkt.
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Inzichten tot nu toe
Zes punten brengen de inzichten uit onderzoek van de 
afgelopen vijf jaar ordenend samen en lopen als een rode 
draad door onderstaande paragrafen:

 
Weerbaarheid:
1.  wordt omgeven door terugkerende misverstanden;
2.  is een doorlopend ontwikkelproces;
3.  vraagt om ervaringsleren van de gehele mens;
4.  betreft vaak het functioneren van de groep (en relatief 

zelden PTSS van een individu);
5.  gaat in essentie over verbinden;
6.  helpt door van binnenuit te begrijpen anders te kijken 

naar vraagstukken van dit moment.

1.  Terugkerende misverstanden
Hoewel fictief, bevat onderstaande casus elementen die in 
praktijkonderzoeken naar weerbaarheid veelvuldig naar 
voren zijn gekomen. In de paragrafen die volgen, worden de 
geschetste misverstanden toegelicht vanuit recente 
wetenschappelijke inzichten. De complexe dynamiek in en 
tussen mensen, die ook deel uitmaakt van het politiewerk, 
wordt daarbij expliciet gemaakt. ‘Succesvol kunnen functio-
neren onder uitdagende omstandigheden’ heeft betrekking 
op precies deze menselijke proceskant van het politievak. 
Net als wetskennis en tactische vaardigheden, horen (inter)
menselijke processen bij het vakmanschap. Die processen 
vinden plaats tijdens (spannende) momenten ‘buiten’, dat 
wil zeggen in het operationele werk, en ook ‘binnen’: in de 
voorbereiding of nabespreking van optreden en andere 
werkzaamheden.

Fictieve casus: weerbaarheid in een basisteam
Natuurlijk was de actie professioneel verlopen, dat 
weet Leslie zelf ook wel! Maar er blijft iets knagen. Ze 
waren binnen het team enthousiast geweest tijdens 
het maken van de plannen. En nu overheerst twijfel... 

Hebben ze hier wel goed aan gedaan? Daarover zou 
Leslie het willen hebben, maar iedere poging tot een 
gesprek wordt in de kiem gesmoord. Door collega’s die 
roepen dat het professioneel politiewerk was. Vooral 
die macho Robin... Maar ondertussen wordt het gevoel 
verstopt – dat is toch zeker niet weerbaar?
 Robin hoort voor de zoveelste keer de onzekerheid 
van Leslie aan. Hoeveel bevestiging kan een mens 
nodig hebben? Dit soort dingen moet je daadkrachtig 
doen, niet twijfelen – doorpakken! Bij de voorberei-
ding hadden ze het uitgebreid besproken, Robin wordt 
er moe van. Twijfel veroorzaakt alleen maar ellende 
met de omwonenden. Wat een gebrek aan zelfvertrou-
wen, Leslie is waarschijnlijk gewoon niet weerbaar 
genoeg. Dat heeft Robin ook al met een aantal col-
lega’s in het team besproken... Wat moet er gebeuren 
voordat Jo als chef ingrijpt?
 Jo zucht. De spanning in het team is toegenomen na 
die laatste actie. Robin vindt Leslie niet geschikt voor 
het politiewerk en Leslie klaagt over niet-gehoord 
worden. Andere teamleden blijven vooral stil. Of 
Leslie weerbaar genoeg is voor het werk, weet Jo niet. 
Zou je dat niet gewoon kunnen meten? Geen idee wat 
er in Leslie omgaat – Jo is geen psycholoog. Maar stel 
dat er sprake is van PTSS? Je bent als leidinggevende 
wel verantwoordelijk. Het korte lontje van Robin geeft 
trouwens ook te denken. Tijdens de voorbereidingen 
was iedereen het eens… Wie is toen niet open of 
eerlijk geweest?
(wordt vervolgd in paragraaf 5)

2.  Weerbaarheid als doorlopend ontwikkelproces
Evenals in bovenstaande casus wordt weerbaarheid vaak 
gezien als een statische toestand: iemand is weerbaar of 
niet. Men gaat er bovendien vaak van uit dat het om stabiele 
eigenschappen van een persoon gaat. Aangenomen wordt 
dat weerbaarheid daarmee (eenvoudig) meetbaar is.
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Weerbaarheid gaat echter om een ontwikkelproces – met ups 
en downs: soms gaat het goed, soms gaat het minder. Juist het 
leren balanceren en die ervaringen delen met anderen, vraagt 
moed. Zeker als dat delen veroordeeld wordt (met het label 
‘niet-weerbaar’). Lang niet uitsluitend stabiele karaktereigen-
schappen spelen een rol, maar juist ook ontwikkelbare vaar-
digheden en bovendien allerlei externe factoren buiten de 
persoon. Dit blijken niet alleen factoren van het politiewerk te 
zijn, maar vooral ook interne belemmeringen (zie o.a. Sollie & 
Kop, 2015; Van der Torre e.a., 2014; Smit e.a., 2013; Van 
Beek e.a., 2013; Van der Torre e.a., 2013). Bijvoorbeeld 
verstoord contact met collega’s (zie tabel 1), zoals veroordeeld 
of buitengesloten worden. Deze interne stressoren kunnen 
een zwaardere belasting vormen dan de ingrijpende aspecten 
van het werk zelf – bovendien verergeren ze de effecten van 
ingrijpende werkomstandigheden (Maguen e.a., 2009). 

Stressoren leiden niet direct tot stress of problemen; 
wanneer hulpbronnen ingezet worden, kan iemand soms 
juist groeien, bijvoorbeeld in zelfvertrouwen. Die hulp-

bronnen kunnen in de persoon zelf gelegen zijn, maar vaak 
betreffen ze ook de omgeving (zie o.a. Sollie & Kop, 2015; 
Van Beek e.a., 2013). Hier speelt de organisatiecontext 
weer een cruciale rol (zie tabel 2): ondersteunende col-
lega’s kunnen bijvoorbeeld een verschil maken tussen 
(dreigende) uitval en professionele ontwikkeling. In de 
persoon gelegen hulpbronnen die ontwikkelbaar zijn, 
betreffen bijvoorbeeld (de flexibiliteit in) coping-stijlen. 
De manier waarop omgegaan wordt met stressoren, kan 
voor een groot deel getraind worden (Harzer & Ruch, 
2015).

Door al deze factoren zitten er behoorlijk wat haken en ogen 
aan het meten van weerbaarheid. In de afgelopen jaren zijn 

Type ervaring Belasting/stressor Specificatie 

Inhoud werk: 
(levens)bedreiging

Bedreiging van een persoon/
groep

m.n. als het dichtbij komt, 
stelselmatig is, of realistisch; 
ook: psychisch gestoorden

Fysiek geweld Bijv. gewelddadige arresta-
tie, grote escalatie, 
mishandeling

Direct levensgevaar Bijv. schiet-/steekincident, 
brand/explosie, risicovolle 
achtervolging, ernstig 
verkeersongeval

Inhoud werk: 
confrontatie

Extreem leed en verdriet Extra belasting: kinderen

Gruwelijkheden Bijv. lijkvinding (in 
ontbinding)

Verlies collega’s Extra belasting: suïcide 

Organisatie werk Conflicten met leiding/
organisatie

Continue werkvoorraad

Onvrede over OM en 
strafrecht

(Sociale) media

Toekomstonzekerheid Specifiek i.r.t. reorganisatie

Verstoord contact met 
collega’s

Werkdruk

Wisselende diensten

Context werk Problemen/zorg in 
privésituatie 

Werk en privé onbalans

Tabel 1. Veel voorkomende belastende ervaringen in het politiewerk: Basispolitiezorg en Opsporing. 

Onderverdeeld in inhoud van het werk, organisatie van het werk en context van het werk.

Tabel 2. Belangrijke hulpbronnen in het politiewerk: Basispolitiezorg en 

Opsporing. Onderverdeeld in inhoud van het werk, organisatie van het 

werk en context van het werk.

Hulpbron Specificatie 

Inhoud van 
het werk 

Afwisseling in het 
werk

Autonomie

Betekenisvolheid 
van het werk

Inclusief adequate 
afronding en feedback 
over effect/gevolg

Duidelijkheid taak

Humor NB kan ook signaal 
van problematiek zijn

Regie op werkuit-
voering 

Specifiek bij 
belastende elementen 
(bijv. uitkijken 
kinderpornobeelden)

Organisatie 
van het werk: 
verbinding

Bekendheid met 
collega’s

Cohesie, sfeer en 
steun binnen team

Erkenning, 
waardering en 
beloning

m.n. door leiding en 
organisatie, maar ook 
door collega’s (m.u.v. 
beloning)

Invloed op gevoerd 
beleid

Organisatie 
van het werk: 
voorzieningen

Mentale 
ondersteuning

Inclusief psycho-
educatie (geconsta-
teerd binnen 
Opsporing) 

Professionele 
ontwikkeling en 
training

Werkende (techni-
sche) middelen

Context werk Steun sociale 
privéomgeving

Bijv. begrip en steun 
van gezinsleden
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ondersteunende instrumenten ontwikkeld zoals een weer-
baarheidsmonitor en zelf-screener, maar weerbaarheid kan 
niet in een simpel rapportcijfer uitgedrukt worden. De 
dynamische aard en grote hoeveelheid beïnvloedende 
factoren noodzaken tot zorgvuldigheid bij het volgen van 
een proces van onbepaalde tijd. Een proces dat bovendien 
nooit af is, ook niet na dertig jaar werkervaring. 

Uiteraard zijn er bepaalde relevante stabiele eigen-
schappen voor het werk, die bij de selectie beoordeeld 
worden. Belangrijk is bijvoorbeeld de mate van emotionele 
stabiliteit. Tegelijkertijd is de rol van selectie relatief 
bescheiden, gezien het bovenstaande: de aard van het 
proces (weerbaarheid ontwikkelt zich) en de hoeveelheid 
factoren van invloed (lang niet alle gelegen in de persoon 
zelf of eenvoudig te meten). 

Weerbaarheid wordt in de regel geassocieerd met iets 
onprettigs of negatiefs: psychische klachten, ‘negatieve’ 
emoties. Dingen die voorkómen moeten worden. Dit misver-
stand is drieledig. Ten eerste kunnen oncomfortabele 
gevoelens niet vermeden worden; acceptatie van het 
bestaan en zelfs de functionaliteit daarvan is essentieel in 
iemands ontwikkelproces (Van ’t Hoog & Zock, 2014).

Ten tweede is het proces van weerbaarheid zelf niet 
negatief of onprettig; het betreft menselijk leren dat uiter-
mate functioneel is (zie paragraaf 3).

Ten derde: wanneer het gaat over zaken van ogenschijn-
lijk eensgezinde motivatie, speelt het weerbaarheidsproces 
(en onderlinge verbinding!) een hoofdrol. Dit komt ook in de 
casus terug: men was het in de voorbereiding immers met 
elkaar eens; hoe kan het dan zo misgaan? Dit punt wordt 
toegelicht in paragraaf 6.

3.  Ervaringsleren van de gehele mens
Opvallend vaak gaat weerbaarheid over de ander en niet 
over zelf(in)zicht. In bovenstaande casus twijfelt iedereen 
aan de weerbaarheid van een collega. Er vindt geen 
zelfonderzoek plaats. Daarmee blijft achterwege waar het in 
feite om draait: reflectie op, en bewustzijn van het eigen 
proces. In de begeleiding van politiemensen, bijvoorbeeld 
aspiranten, is het cruciaal om het reflectievermogen aan te 
boren en daarbij aan te sluiten bij eigen ervaringen (in 
plaats van te verwijzen naar ingrijpende ervaringen van 
anderen).

Verschillende dimensies zijn in dit proces van belang: 
lichaam, geest en zingeving. De dimensies geest en zingeving 
komen samen in het begrip betekenisvolle grip (zie figuur 1): 
mensen kunnen langer functioneren in uitdagende omstan-
digheden wanneer ze grip ervaren die van betekenis is. 

Het gaat niet om zomaar grip, maar om grip die ertoe doet. 
Wat precies betekenisvol is, is een persoonlijke vraag want 
voor iedereen ligt dat anders. Tegelijkertijd verbindt deze 
vraag de individuele mens met een groter geheel (collega’s, 
buurt, samenleving etc.) en daarmee betreft het zingeving. 
Politiemensen werken meer dan gemiddeld vanuit zinge-
ving: (morele) drijfveren zoals rechtvaardigheid en bescher-
ming/veiligheid spelen een grote rol (Van den Brink e.a., 
2015; Van Beek, Taris & Schaufeli, 2013).

Zingeving van ingrijpend werk
Zingeving wordt verondersteld de diepste kern van mensen 
te betreffen (Bateson, 1991), hun identiteit voorbij. Die 
innerlijke kern is bij politiemedewerkers aan de orde, 
waarmee het werk existentiële lagen raakt. Het is dus niet 
verwonderlijk dat bijvoorbeeld het aanzeggen van een 
intern onderzoek of innemen van het dienstwapen, zo 
gevoelig ligt. Tegelijkertijd is de context waarin gewerkt 
wordt ingrijpend (dreiging, leed, verdriet, gruwelijkheden). 
Die combinatie van ingrijpende factoren en diepere drijfve-
ren maakt kwetsbaar.

Hoe daadkrachtig en gehard ook, politiemensen zijn dus 
tegelijkertijd kwetsbaar. Meer dan alleen het hoofd is 
hierbij betrokken. Het gaat ook over de buik (zingeving), het 
hart (voelen) en de hand (doen). Juist het stroomlijnen 
tussen deze aspecten is de opgave; hoe vaak druist wat je 
denkt niet in tegen wat je voelt en wie je bent – en tegelij-
kertijd moet gehandeld worden. Regelmatig wordt gescha-
keld, bijvoorbeeld van gevoel naar verstand en actie – maar 
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weerbaarheid
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Figuur 1. Weerbaarheid belicht vanuit de dimensies lichaam, geest en ziel/

zingeving. De laatste twee vormen samen het centrale begrip ‘betekenis-

volle grip’. Om deze grip te vinden of behouden, is het van belang om den-

ken, voelen, zijn en doen op elkaar af te stemmen (te stroomlijnen). 
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hoe gaat het terugschakelen daarna? Bewustzijn van en 
oefenen in deze menselijke processen is essentieel om 
uiteindelijk mens te kunnen blijven in het politievak. 
Daarbij is het proces nooit ‘af’, want iedere toekomstige 
situatie is ongekend, kan iets ongekends raken en iets 
ongekends vragen van de politiemens. 

Lichamelijke principes
Naast ‘betekenisvolle grip’, is de mens voor de eerstge-
noemde dimensie ‘lichaam’ aangewezen op het principe van 
homeostatisch of fysiek herstel (zie figuur 1). Dit is de dimen-
sie van tastbare materie: cellen. Slaap is essentieel voor het 
lichaam, want tijdens de diepe slaap herstellen cellen. 
Verder zijn rust, beweging en gezonde voeding belangrijk. 
Omdat de biologische klok bij dit proces betrokken is, vormt 
de nachtdienst één van de grootste verstoorders van deze 
lichamelijke balans (zie o.a. Gordijn, 2012). De biologische 
klok wordt immers beïnvloed bij omkering van het dag-
nachtritme. Overdag wordt bovendien minder én minder diep 
geslapen, waardoor cellen minder herstellen. Tijdens de 
nachtdienst is het lichaam daardoor nog afhankelijker van 
gezonde voeding, rust en beweging. In de politiepraktijk 
blijkt echter dat ook deze laatste aspecten vaak eerder een 
belasting vormen dan een hulpbron; zo komt overgewicht bij 
de politie zelfs meer voor dan in de gemiddelde beroepsbe-
volking (Van Beek, Taris & Schaufeli, 2013). 

Bovenstaande aspecten in het weerbaarheidsproces maken 
dat het zich niet leent voor louter ‘leren uit een boekje’. 
Weerbaarheid betreft een gelaagd proces van doen, ervaren 
en reflecteren op verschillende dimensies – waarin bewust-
wording centraal staat. 

4.  Functioneren van de groep
In de context van weerbaarheid valt al snel de term PTSS. Twee 
dingen vallen daarbij op. Ten eerste ligt de aandacht op een 
psychische aandoening die slechts bij een kleine minderheid 
vóórkomt (exacte aantallen zijn niet bekend, zie Smit, 
Slagmolen & Brepoels, 2015, p. 60-66). Dit terwijl het proces 
van weerbaarheid voor iedere politiemedewerker aan de orde is. 

Ten tweede wordt gewezen naar individuen (die minder 
weerbaar zijn). Een individu is belangrijk, maar voor een 
organisatie die draait op samenwerking gaat het opvallend 
weinig over weerbaarheid van de groep. Sterker nog: de 
manier waarop omgegaan wordt met de persoon die ‘minder 
weerbaar’ geacht wordt, is juist een belangrijk signaal van 
hoe die groep functioneert. Weerbaarheid van de groep gaat 
namelijk om verbinding tussen de groepsleden en bejege-
ning is een belangrijke graadmeter voor die verbinding. De 
‘weerbaarheid’ van één persoon wordt bewust of onbewust al 
snel gebruikt als excuus om het confronterende gesprek uit 
de weg te gaan binnen de groep. Terwijl ondersteunende 
verbinding voor een individu een belangrijke hulpbron 
vormt en veroordeling juist een grote belemmering. 
Bovendien valt of staat weerbaarheid van de groep bij de 
kwaliteit van de verbinding (zie bijv. Fraher, 2011). Zelfs 
als mensen in een groep individueel onder druk staan, kan 
de groep weerbaar functioneren. En een verzameling 
weerbare individuen zal pas een weerbare groep vormen als 
zij succesvol weten te verbinden. 
 De mate waarin groepsleden openheid kunnen betrach-
ten naar elkaar toe, heeft directe gevolgen voor de kwaliteit 
van verbinding: al naar gelang groepsleden in staat zijn hun 
oordeel te parkeren en onderzoekend elkaar te bevragen, 
neemt robuustheid en flexibiliteit van de groep toe. Het 
helpt hierbij om observaties (feitelijkheden) te onderschei-
den van interpretaties (verbonden met persoonlijke 
referentiekaders). Wanneer men zich empathisch opstelt en 
beperkingen of belemmeringen van dat moment los kan 
laten, wordt er steeds meer open naar elkaar geluisterd 
(Scharmer, 2009). In onverwachte omstandigheden wordt 
weerbaarheid van de groep vooral zichtbaar: wanneer de 
situatie zich onvoorspelbaar ontwikkelt en de hoeveelheid 
beschikbare kennis klein is (Wildavsky, 1988). Protocollen 
en scenario’s werken dan onvoldoende; er moet geïmprovi-
seerd worden. Weerbare groepen zijn daarbij alert op 
onverwachte dingen of gebeurtenissen (i.p.v. ‘dit kennen we 
al’) en ze simplificeren niet (‘alle gevallen van … zijn 
hetzelfde’). Bovendien stemmen ze voortdurend onderling 
af, ze kunnen schakelen tussen rollen en oefenen regelmatig 
in het improviseren (Weick & Sutcliffe, 2007).

5.  Verbinden: de essentie van weerbaarheid
Feitelijk komt weerbaarheid neer op verbinden: naar 
binnen (denken, voelen, zijn en doen) en in de groep (met 
anderen en een gezamenlijk doel). Dit is geen eenvoudige 
opgave: verbinden vraagt om openheid over dingen die 
confronterend kunnen zijn. Het woord verbinden verwijst 
bij de politie vaak naar de relatie met anderen buiten de 
organisatie: met burgers, de maatschappij. Wanneer de blik 
niet extern maar intern wordt gericht, wordt het al snel 
ingewikkelder. Zo lang het gaat over de (vrijblijvende) 
interesse in privéomstandigheden van een collega, lukt het 
vaak nog wel. Maar hoe verbind je met je collega als mens 
in het werk? Dit intern verbinden staat vaak onder druk – en 
krijgt geen systematische aandacht. 
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 Weerbaarheid in een basisteam 
(vervolg casus) 
Als nieuwkomer in het team merkt Isha dat in de 
debriefing weinig wordt gezegd. Maar na hun optreden 
vandaag in het woonwagenkamp moeten ze overleg-
gen! Isha merkt dat ze zich verschillend opstellen 
naar de bewoners. “Ik begreep niet waarom jij die 
man vanochtend meteen aanhield, Robin.” Isha voelt 
haar hart sneller kloppen, maar vervolgt dan toch met 
de vraag: “Waarom deed je dat?”
 Robin doet zijn armen over elkaar en leunt achter-
over. Isha denkt aan Leslies opmerking over Robins 
onvermogen om zich te uiten – en legt dat dan naast 
zich neer. “Omdat we zouden doorpakken – daarom!” 
antwoordt Robin. Isha ziet dat mensen schuiven in 
hun stoelen of wegkijken. “Wat gebeurt er nu?” vraagt 
Isha zich hardop af en schrikt ervan die gedachte 
uitgesproken te hebben.
 “Ja, wat gebeurt er nu?” neemt Jo het over. “Ik ben 
wel benieuwd.” Het blijft stil. “Bo, mag ik bij jou 
beginnen?” Bo kijkt verschrikt op. “Waarom ik? Ik 
ben toch niet degene die herrie schopt?” “Het is geen 
straf,” zegt Jo, “ik wil graag horen wat er gebeurde 
volgens jou, toen Isha vroeg naar de motivatie van 
Robin.”
 Iedereen kijkt naar Bo. Het is muisstil. “Ik dacht 
meteen: daar gaan we weer! Robin en Leslie vliegen 
elkaar weer in de haren!” Een paar mensen lachen, 
anderen knikken. Er worden een paar grappen 
gemaakt. 

In het gesprek dat volgt, wordt duidelijk dat sommi-
gen last hebben van het geruzie, maar zich niet uit-
spreken. Na verloop van tijd concludeert Isha dat ze 
ook baat lijken te hebben bij dat ruziën. Iedereen 
kijkt op. “Het lijkt alsof onenigheid in de groep soms 
via Robin en Leslie wordt uitgevochten. Zij zijn dan 
de bliksemafleider voor ongemak binnen het team.”
Het is weer even stil. “Waarom schud je nu je hoofd?” 
vraagt Jo aan Robin, die ongebruikelijk stil is 
geweest. “Ik voel me soms schuldig als ik mijn frus-
tratie tegenover Leslie heb geuit,” antwoordt Robin, 
die dan Leslie aankijkt, “maar de rest doet er dus ook 
aan mee!”
 Leslies gezicht betrekt. “Voel jij je schuldig? Dat 
heb ik nog nooit gemerkt! Ik heb altijd het gevoel dat 
jij het niet wil begrijpen.” Ze blijven elkaar aankij-
ken. “Hoe bedoel je, wat zou ik niet willen begrij-
pen?”, vraagt Robin.
 Leslie legt uit zich na een optreden wel eens af te 
vragen welk doel ze hebben bereikt. Daar zou Leslie 
het dan over willen hebben. Bijvoorbeeld vandaag: 
Leslie heeft redelijk contact met een aantal bewoners, 
maar die verbinding is kwetsbaar en hoe gaat het 

verder als ze zich zo vierkant opstellen? Door in je 
eentje met dit soort vragen rond te lopen, voelt Leslie 
zich wel eens onzeker. 

Robin legt uit die onzekerheid te merken bij Leslie en 
ergert zich daaraan tijdens acties. Er ontvouwt zich 
een gesprek met de overige teamleden over wat ze bij 
elkaar teweeg brengen, niet alleen het ruziën maar 
bijvoorbeeld ook het zwijgen en de grapjes. Beelden 
worden gedeeld over de zin van hun optreden in het 
woonwagenkamp. Men constateert verbaasd hoe 
verschillend de term ‘doorpakken’ wordt opgevat. Vol 
verve verdedigt men standpunten, waardoor een 
discussie ontstaat over goed en fout politiewerk. Jo 
constateert dat ze na een uur debriefen moeten afslui-
ten, maar dat ze het overleg vervolg zullen geven 
omdat iets essentieels geraakt wordt. 

6.  Van binnenuit begrijpen
Om conflicten te vermijden, wordt regelmatig verzaakt stil 
te staan bij vraagstukken in het werk die mensen raken. Het 
negeren van het onbesprokene om ‘gedoe’ te voorkomen, 
staat echter een gezamenlijke aanpak in de weg – ook bij de 
ontwikkeling van basisteams (Landman, Kouwenhoven & 
Brussen, 2015). Nog moeilijker wordt het als men juist 
enthousiast over iets is, dan wordt het naar binnen kijken en 
onderling verbinden vaak automatisch overgeslagen. Men 
staat niet stil bij vragen als: op welke manieren ben ik 
verbonden met dit onderwerp, waar raakt het me (passie of 
drijfveren verwijzen naar dieper liggende lagen), wat willen 
we precies bereiken en hoe doen we het samen? Men is toch 
positief gestemd? Iedereen lijkt het eens te zijn, maar in de 
praktijk pakt het vaak anders uit. Juist als het gaat over 
zaken die iedereen van belang vindt. 
 Het overslaan van deze gezamenlijke verkenning heeft 
regelmatig tot gevolg dat na verloop van tijd verwarring, 
miscommunicatie en niet zelden frustratie, verdriet, 
onbegrip of ongeloof over het gedrag van een ander de kop 
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    Huidige 
ontwikkelingen vragen als 
nooit tevoren om weerbare 
politiecapaciteit

opsteken. En ook snel weer weggestopt worden; uit loyali-
teit, broederschap … ‘Onderhuids’ gebeurt continu van 
alles wat onder de pet wordt gehouden – en het gezamenlijk 
functioneren ondertussen frustreert.

Bewustwording van samenhang
Door te verbinden naar binnen (denken, voelen, zijn, doen) 
en naar buiten (met anderen en met een gezamenlijk doel), 
ontstaat een ander perspectief op het voorliggende vraag-
stuk in zijn context – in de casus: het doorpakken in een 
woonwagenkamp. Dit verbindingsperspectief voedt een 
begrijpen van binnenuit. Hierin staat bewustwording van de 
samenhang tussen dingen centraal.

Werken aan dit perspectief kost tijd, vraagt vertraging, en 
daarmee geduld. Ook kan het op momenten oncomfortabel 
voelen. Het betreft verkennen van terreinen waar men niet 
zeker is, en daar is moed voor nodig. Het alternatief, hier 
niet bij stilstaan, leidt al snel tot doodlopende wegen of 
trainerende processen die nog veel langer duren. Wanneer 
men zich niet laat leiden door haast, en stil kan staan bij 
verbinden, ontstaat ruimte om beter te gaan begrijpen. In 
plaats van ‘blind’ te beheersen. Dit is essentieel voor 
vraagstukken van dit moment, zoals vluchtelingenstromen, 
terrorisme, wankelende basissystemen (milieu, banken). 
Huidige maatschappelijke ontwikkelingen vragen als nooit 
tevoren om weerbare politiecapaciteit: het vermogen om bij 
voortduring naar binnen te kijken in verbinding met ande-
ren. «
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