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   Juist door de politiek 
worden de resultaten minder   
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“Het lijkt soms of we een 
politieke politie zijn”

Peter Holla en 
Matthijs Hogen-
doorn.

Frank Giltay is voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van de 

Nationale Politie. Hij staat in die rol bekend als degene die méédenkt. Toch: 

“Wij hebben nooit meteen een positief advies gegeven richting korpschef.” 

Giltay bepleit een duidelijke scheiding tussen de ‘operationele’ en de 

‘politieke’ bemoeienis met de politie. De bonden erbij, de minister en 

Kamer op afstand. Intern maakt hij zich grote zorgen over diversiteit, 

zowel binnen de COR als de politie in het algemeen: “Hoeveel vrouwen zijn 

we wel niet kwijtgeraakt? En wat als straks één op de vijf collega’s op 

Wilders stemt?”

“J e hoort het wel eens: ‘Bij de politie blijf je jong. 
Je wordt tot je 67e als een kind behandeld.’ Dat 
gold zeker in ook in 1998, toen ik als horeca- en 
wijkagent in Gooi- en Vechtstreek werkte. Ik 

zat toen ook al in de ondernemingsraad, maar ik vond op 
een gegeven moment toch dat ik te klein werd gehouden.”

“Toen ik daarna drie jaar in beveiligingswereld ging 
werken, deed ik zo’n mooie ervaring op. Fokker in Leiden was 
een van de bedrijven die we beveiligden. Met 24 man, toren-
hoog ziekteverzuim, rotsfeer, het werd alleen maar erger.”

“Ik heb ze de vrije hand gegeven: kom zelf met een plan 
hoe jullie je werk in willen richten, hoe de beveiliging het 
best kan plaatsvinden, uiteraard in overleg met Fokker. 
Inclusief financieel plaatje en budget en iemand die leiding 
gaf. Dat was zo’n openbaring: het ziekteverzuim ging met 
sprongen omlaag! Die mannen kregen weer plezier in hun 
werk.”

“Dat wilde ik ook wel toen ik in 2001 weer terugkwam bij 
de politie in Amsterdam: geef mij als wijkagent nou de vrije 
hand in het organiseren van mijn eigen werk. Bovendien 
heb ik nu eenmaal over veel zaken een mening… Dus 
hoewel ik het in eerste instantie heb afgehouden, ging ik 
toch weer de ondernemingsraad in.”

Dan heb je het eerder over medewerkerspartici-
patie dan over medezeggenschap. Is dat wat uit-
eindelijk ook een rol speelde bij de vorming van 
de Nationale politie?
“De ondernemingsraad was in die tijd toch nog een 
veredeld klachtenbureau: ‘Jij bent verkozen, los onze 
problemen dan ook op.’ En dan ging je dat doen op basis 
van het soort relatie dat je met de korpschef had. Maar 
dat leverde niets structureels op. Ik wilde en wil ‘empo-
werment’, zorgen dat mensen hun problemen zelf kunnen 
oplossen.”

“Dat is uiteindelijk bij de vorming van de Nationale 
Politie echt belangrijk geworden: een aantal zaken moet 
landelijk worden geregeld ten behoeve van de eigen 
invulling van het werk op regionaal en lokaal niveau. 

Daarvoor is ruimte nodig, dat mensen zich veilig voelen, 
en daar komt leiderschap om de hoek kijken.”

“Dat heeft overigens nog wel wat voeten in de aarde 
gehad, want er moest een laag uit de medezeggenschap 
worden gesneden: de onderdeelscommissies (OC’s) die 
namens de OR contact hadden met de leidinggevenden. 
Want anders zou dat systeem van louter klachtenbureau’s 
blijven bestaan. Maar dan wel met een plan erachter: dat 
mensen mij direct kunnen benaderen ten behoeve van het 
structureel regelen van zaken die hun de vrijheid geven dat 
werk in te richten.”

En is dat, nu drieënhalf jaar verder, gelukt?
“Dat verschilt, zowel per eenheid als per district. Ik denk dat 
het te langzaam van de grond komt, dus daar moeten we aan 
werken. Samen met de lijn, want dat is de afspraak die we 
met de korpschef hebben. Nationaal georganiseerd, lokaal 
verankerd. Daar gaan we ver in, hoor. Team van 200 mensen 
–  geef ze elk een stukje papier: dit is jouw aandeel in de 
veiligheid in dit gebied. Maar geef hun dan ook de facilitei-
ten om dat te doen. Mensen, middelen, en budget. Goed, dan 
gaat het over de Hark voorbij, ons cultuurproject over vak-
manschap waar we misschien nog over komen te spreken.”

In ons laatste nummer stelt VVD-woordvoerder 
Ockje Tellegen: de politieprestaties moeten 
omhoog, ook al staat de tent in de fik. Wat vind 
je daarvan?
“De politiek staat op zo’n immense afstand van de werk-
vloer, ze hebben daar geen idee. En we kunnen ze infome-
ren wat we willen, maakt niet uit. Daarbij vind ik dat de 
prestaties heel behoorlijk zijn. We worden overstelpt met 
opdrachten vanuit de politiek, en er komt niets bij in capa-
citeit of in geld.”

“Ik zou het juist om willen draaien: juist door de politiek 
worden de resultaten minder. Ik ben ook laatst boos gewor-
den op de minister, omdat hij weer iets over de opsporing 
zei. Terwijl die mensen keihard werken en soms helemaal 
de middelen niet hebben om te doen wat ze moeten doen.”
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De politiek helpt dus niet?
“Wij moeten 500 miljoen bezuinigen. Dan zegt de minister 
met droge ogen: dat valt toch wel mee op een budget van 5,2 
miljard? Maar er is een vaste loonsom van circa 4 miljard, 
want aan de formatie mogen we niet komen. Dus gaat het om 
een bezuiniging op 1,2 miljard, zo’n 40 procent! En dat 
vergeet hij er dan even bij te vertellen. Dat zijn de politieke 
maniertjes en rekensommen. Die leerschool heb ik inmid-
dels ook gehad.”

Hoe zie je de kwaliteit van VenJ en de ambtena-
ren in het algemeen?
“Naarmate wij het zelf minder goed hebben georganiseerd, 
neemt het ministerie meer command and control. Dan 
komen er meer ambtenaren op te zitten, maar die hebben 
lang niet altijd een passie voor of kennis van veiligheids-
issues.”

Dat zou je toch wel mogen verwachten van men-
sen die bij de directie Politie gaan werken?
“Ik denk dat dat de kop wordt ingedrukt. Die mensen zijn 
maar met één ding bezig en dat is de minister uit de wind 
houden. Het zijn politieke dieren, niet operationeel inge-
steld. Dan voer je een ander gesprek.”

Is de NP een succes?
“Ja, naar buiten toe denk ik wel. Neem iets als opschaling, 
bij NSS, of de vluchtelingenproblematiek. Dat was in het 
oude stelsel veel lastiger verlopen. Naar binnen toe is het 
een moeilijker verhaal. Maar goed, die pijnpunten zijn 
financieel en politiek gestuurd. Daar werken we aan.”

“Je moet ook in ogenschouw nemen hoe we zijn begon-
nen. Gerard Bouman startte in mei 2011 in een volstrekt 
leeg kantoor, met een doos met wat kantoorspullen als 
welkomstcadeau. Letterlijk. Opdracht: bezuinig 230 mil-
joen die je kunt besteden aan het optuigen van de Nationale 
politie. Veel succes. En o ja, er is wel haast bij, want de 
minister wil het wel graag nog in zijn regeerperiode gereali-
seerd zien.”

“Waar dat bedrag op was gebaseerd – niemand die het 
wist, niemand die het weet. Wat we wel weten en misschien 
ook wel wisten: het was een kansloze missie.”

Waarom is Bouman er dan mee akkoord 
gegaan, denk je?
“Dat zit in de mens. Dat je niet van de zekerheden bent, 
maar van de uitdagingen. Ik herken dat. Dat je vooral 
mogelijkheden ziet. Achteraf bekeken heb je dan geen spijt 
van wat je hebt gedaan, alleen soms van hoe je het hebt 
gedaan.”

Je noemde opschaling als een voorbeeld van wat 
er is gelukt aan de NP. Heb je er nog één?
Giltay is voor het eerst stil, denkt na en begint dan te 
lachen.

“Daar heb je me. Nou, nu ik er over nadenk zou ik de DSI 
[Dienst Speciale Interventies – red.] willen noemen. Daar 
zit zoveel kracht en kwaliteit.”

Wel interessant dan dat het uitgerekend daar-
over naar buiten klapt. [De Telegraaf berichtte 
in april over onvrede binnen DSI – red.]
“Ja, maar zonder dat ik daar verder op in ga, dat zit toch een 
beetje anders in elkaar. Er is wel wat loos, maar dat heeft 
niet zoveel met de DSI te maken.”

Om iets te noemen wat je is tegengevallen bij de 
vorming van de NP is vast makkelijker.
“Ten eerste alle vastgezette regels rondom de personele 
reorganisatie. Bouman heeft daar veel kritiek over gekre-
gen, maar hij kón simpelweg niet bewegen in dat dossier. 
Dat was Mikado-management: wie beweegt is af. En ten 
tweede de bedrijfsvoering.”

Die bedrijfsvoering, dat wisten we óók van 
tevoren…
“Natuurlijk, dat waren lessons learned van 1993. En toch 
gaat het dan zo mis.”

Waar ligt dat aan?
“Wederom de minister die niet wilde wachten. Het gaat over 
het scheiden van de stappen in de reorganisatie: eerst de 
bedrijfsvoering en dan de rest, of andersom, maar niet 
tegelijk. Je kunt niet een bedrijf reorganiseren, datzelfde 
bedrijf tegelijk zijn eigen bedrijfsvoering laten reorganise-
ren, èn het daarop dan ook nog laten bezuinigen. Als 
gezegd, kansloze missie.”

En dan dat andere punt, de personele reorgani-
satie. Wat zou je met de kennis van nu anders 
hebben gedaan?
“Oók scheiden. Ik zou iedereen functievolger hebben 
gemaakt, op die basis aan de nieuwe organisatie zijn gaan 
bouwen en dán kijken hoe we mensen op hun plek kunnen 
krijgen. De voorbeelden zijn al vaak genoemd, maar het is is 
toch te gek voor woorden dat er collega’s  van Alkmaar naar 
Rotterdam moeten reizen, dat mensen 3 à 4 jaar met een 
HPK-status zitten [herplaatsingskandidaat – red.], dat er 
zoveel onzekerheid is?”

   Met de kennis van 
nu zou ik iedereen eerst 
functievolger hebben 
gemaakt   
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Hoe kijk je in dat verband naar het vierpartijen-
overleg (korpsleiding, bonden. COR en 
ministerie-red.]?
“Waar wij mee te kampen hebben gehad en nog steeds 
hebben, is de verschillende insteek van bonden en mede-
zeggenschap. De COR zit in een andere rol, wij hebben 
altijd vanuit vertrouwen gewerkt: waar we op uitkomen 
weten we niet, maar dit is het gezamenlijke doel, en als er 
zich onderweg problemen voordoen, lossen we die in over-
leg op, gegeven dat gezamenlijke doel.”

“De vakbonden willen vanuit hun positie eerst alles tot 
achter de komma op papier hebben staan.  Ik snap wel dat 
ze die rol hebben en oppakken. Maar heel veel regels aan de 
voorkant hebben, dat helpt het proces niet altijd.”

“Let wel, ook topwetenschappers op dit gebied met wie 
ik heb gesproken, kunnen niet aangeven hoe je zo’n reorga-
nisatie, met die complexiteit, tot een goed einde kunt 
brengen. Vertrouwen en werkende weg de stappen maken, 
daar kom je dan op uit.”

Er zijn ook mensen die vinden dat jullie wel heel 
dikke vriendjes met de korpsleiding zijn geweest. 
“Dat begrijp ik, en dat heb ik ook voorspeld. Omdat we juist 
op een heel andere manier die medezeggenschap zijn gaan 
inrichten. Daarvóór was het: kom maar met je stukken, die 
schieten we af, en we zien je wel weer als je een nieuw 
voorstel hebt. Maar als je gaat mééwerken aan de ontwikke-
lingen van de plannen zelf, ja, dan loop je zomaar het risico 
dat je het vaak eens wordt. Wij hadden een voorstel, Bou-
man paste dat in, en dan lijkt het natuurlijk alsof wij alles 
slikten.”

Maar dat was dus niet zo?
“Sterker nog, wij hebben over geen enkel voorstel in 
eerste instantie een positief advies afgegeven. Het is 
altijd geweest: ‘Nee, tenzij je dit en dit aanpast.’ Soms 
was het compleet anders, zoals bij IV. En wij hebben 
natuurlijk wel wat kennis in onze club zitten. Dus die 
stukken maakten we zogezegd intelligenter. Bouman zag 
dat wel, en die nam dat over. Dat dat dan een andere 
indruk maakt, tja.”

Hoe droeg je die nieuwe manier van werken 
intern uit?
“Door dat inderdaad zoveel mogelijk te doen. Beeldvorming 

is lastig te beïnvloeden. Met name bij de mensen die al veel 
langer gewend zijn om op de barricaden te staan, zoals in 
die OC’s.”

Hoe kijk je dan naar wat we maar even de azijn-
pissers noemen op inter- en intranet?
“Daar zitten twee kanten aan. De manier waarop vind ik 
vaak wel schaamteloos, ik kan niet anders zeggen. Inhou-
delijk begrijp ik het goed als mensen het niet kunnen 
volgen – dat kan namelijk niet als je zelf gewoon een baan 
hebt en je zit niet in die materie. Daarvoor is het te com-
plex.”

“Als ik het bij teams kom uitleggen, dan ontmoet ik 
eigenlijk altijd begrip. Maar op papier is het niet goed te 
zetten zonder dat het meteen wantrouwen oproept. En dan 
hebben we ook een cultuur waarin mensen nog wel eens 
snel willen roepen dat het allemaal waardeloos is. Overi-
gens gaat het dan toch vaak maar om een bescheiden per-
centage van de mensen. En ik kan het niet iedereen naar de 
zin maken. Zolang ik zelf maar het gevoel heb dat ik het 
uiterste voor de collega’s en de organisatie heb gedaan.”

“Ik realiseer me wel steeds vaker dat ik zelf ook fouten in 
dit proces heb gemaakt. Ik heb vaak in mijn geestdrift te 
veel zelf de knopen doorgehakt, en achteraf bekeken heb ik 
soms te weinig het dagelijks bestuur en de COR als geheel 
hierin meegenomen.”

Wat is de belangrijkste opgave voor de nieuwe 
korpschef?
“Toekomstvisie. Wij willen met hem een strategische 
agenda afspreken: hier staan we voor de komende jaren, dat 
is het doel voor 2020-2025. Zodat we een duidelijke lijn 
kunnen uitdragen naar de collega’s toe. En zodat we niet 
meer van links naar rechts worden gestuurd door de politiek 
vanwege elk wissewasje dat eigenlijk regionaal of lokaal z’n 
plek zou moeten hebben.”

“Die strategische agenda zou de hele veiligheidsketen 
moeten omvatten. Want nu is iedereen nog aan het vechten 
voor z’n eigen budget. Regioburgemeesters, OM, ZM, 
politie… Maar wat heeft het voor zin als wij er bijvoorbeeld 
10 miljoen bijkrijgen voor cybercrime, maar het OM heeft 
niet de capaciteit om in te spelen op die extra inspanning? 
Dat is de opgave en daarover zijn we ook in gesprek.”

Dat is wel een stapje verder dan medezeggen-
schap oude stijl…
“Ja, maar dat zie ik echt als de rol die we hebben. Actief 
meedenken ten behoeve van de bedrijfsvoering en de 
positie van de politie in de maatschappij. Nu lijkt het soms 
wel of we een politieke politie zijn in plaats van een maat-
schappelijke. Sowieso dat een minister zich in de Kamer 
moet verantwoorden over een aanhouding is al vreemd. En 
breder ook hoor, neem bijvoorbeeld dat de korpschef de 
werkgever is, maar dat de loononderhandelingen bij de 
minister liggen. Enfin, daar moet de wet voor worden veran-
derd, dat is toekomstmuziek.”
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Over onderhandelingen gesproken, hoe zie je de 
rol van de bonden en de verhouding met de 
COR?
“Hun rol ligt precies daar: arbeidsvoorwaarden en rechtspo-
sitie. Historisch, met 25 korpsen zonder centrale medezeg-
genschap, is het zo gegroeid dat ze zich ook zijn gaan 
bemoeien met de bedrijfsvoering. Begrijpelijk, maar inmid-
dels zou dat niet meer zo moeten zijn.”

Dus wordt hun rol kleiner.
“Ik zou het zelf niet zo noemen. Hoe dan ook wordt het een 
vreemde constructie in relatie tot korpschef en minister als 
de bonden ook over bedrijfsvoering zouden gaan. Laten we 
die scheiding duidelijk houden.”

Dan zien we een vakbondsleider dus ook minder 
op de televisie als woordvoerder van de politie.
“Inderdaad, en dat is hun rol ook niet. Weet je wat ik zou 
willen? Maak een driehoek korpschef - COR - bonden. Zorg 
daarbinnen dat de nationale politie verder komt. Met ieder 
z’n eigen rol en hou je daar ook aan. Maar schakel de lijn 
naar de minister uit. Het is raar dat de minister door de 
bonden wordt geïnformeerd over zaken die de korpschef zou 
moeten weten. Het heeft geen enkele zin op die manier 
mekaar de tent uit te vechten.”

Maar is vechten niet de rol van de bonden?
“Dat is vaak de ene kant van de vakbond die de samenle-
ving kent. Maar ik denk dat de tijden veranderen. Dat de 
bonden veel meer in hun mars hebben dan waar zij nu 
bekend om staan. Dat zij veel meer toegevoegde waarde 
zouden hebben als ze aan de voorkant gaan meedenken 
zonder aan de achterkant hun positie weg te geven. Je kunt 
meer bereiken in samenspraak.”

“Bovendien zou ik graag met de bonden bijvoorbeeld een 
thema ‘hoe krijgen we meer jongeren bij de club’ oppakken. 
Bonden en COR zouden meer mogen uitdragen dat wij staan 
voor dezelfde zaak: de zorg voor onze mensen.” 

Wat zijn wat jou betreft de resultaten van De 
hark voorbij?
“Het interessante van De hark voorbij – overigens in eerste 

instantie opgezet als toetsing van het Inrichtingsplan, maar 
dat duurde de minister te lang – is kijken: goed, we gooien 
die 25 korpsen in elkaar, maar eigenlijk verandert er intern 
niets. Als we dat aan de buitenkant nu allemaal willen 
veranderen, wat moet er dan binnenin gebeuren, zowel in de 
operatie als ook in de ondersteuning?”

Ja, en wat is dan het resultaat tot nu toe?
“Dat is er, maar het gaat me te langzaam. Ik had gehoopt dat 
regie van Bouman zelf invloed zou hebben op het project. 
Dat het minder werd gezien als een volgend management-
dingetje – even bukken en we gaan weer door met business 
as usual.”

“Maar ik heb leren inzien het een cultuurinterventie van 
jewelste is. Het gaat over het Rijnlandse model en de taal 
die daar bij hoort – verbinding, vertrouwen, vakmanschap, 
inspiratie. En de volstrekt andere benadering die daar bij 
hoort, en dan is het toch ook vaak een kwestie hoe daar 
binnen eenheden en verder mee om wordt gegaan. Niet 
iedereen is daar zomaar voor te porren.”

“Maar mensen kunnen zaken oplossen met elkaar op een 
manier die beter is dan voorheen. Kost tijd, kost geld, maar 
we  moeten we er aan vasthouden.”

We willen even een sprong maken naar de COR 
en diversiteit…
“Hou op, schei uit…”

Dat raakt je?
“Ja natuurlijk.”

En?
“Ik kan het algemene verhaal houden. Wij gaan niet over de 
verkiezing in de COR, dat is aan de ondernemingsraden 
zelf. Daarnaast is medezeggenschap niet zo’n sexy onder-
werp, zal ik maar zeggen. Maar het is een issue en we 
moeten ons serieus afvragen of we op deze manier door 
kunnen.”

“We evalueren eind dit jaar, we doen proeven met het 
betrekken van collega’s, die niet in de COR zitten, op 
bepaalde onderwerpen. Neem het uniform voor bikers – hun 
specifieke inbreng op dat onderwerp, zo kan medezeggen-
schap ook werken.”

Wat kun je doen om het wel aantrekkelijk te 
maken? Het is toch een erebaan waarin je 
belangrijk werk vervult?
“Gedeeltelijk is het een maatschappelijke ontwikkeling. 
Mensen doen hun werk en daarmee is het klaar. Noem het 
individualistisch of wat je wilt, dat zie je niet alleen bij de 
COR, maar ook bij de andere ondernemingsraden of waar 
dan ook.”

“We hebben met de korpschef wel afgesproken dat 
mensen zich kunnen ontwikkelen in het kader van de 
ondernemingsraad, alleen ik geef toe dat het animo daar 
toch niet zo hoog voor lijkt. De ondernemingsraad als 

   Zorg dat er ruimte 
komt voor vrouwen en voor 
allochtone collega’s   
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carrière doe je ook niet, althans ik ben geen voorzitter 
geworden vanwege de carrièreperspectieven, dan was ik 
allang afgebrand. Maar wat het mij heeft gebracht, is wel 
heel bijzonder. Kennelijk is daar geen belangstelling voor.”

En dan de Nationale politie en diversiteit…
Giltay, geëmotioneerd: “Hoeveel vrouwen in de top zijn we 
niet kwijtgeraakt in de afgelopen periode? Daar heb ik nog 
wel woorden met Gerard Bouman over gehad: kijk niet naar 
de specifieke casus, kijk naar de tendens! Kennelijk is er 
structureel iets mis. Dat moet je willen benoemen. Onder-
zoek van Esther Neven dat binnenkort uitkomt bevestigt dat 
(zie ook TvdP 10/15 – red.).”

Wat doen we eraan?
“Focus. En wegkomen uit het systeem.”

Hoe bedoel je dat?
“Ik lunchte laatst op de Politieacademie in Rotterdam. Ik 
schrok wat ik in die bedrijfskantine zag. Bijna allemaal 
blank, nauwelijks vrouwen.”

En dus?
“Guusje ter Horst heeft als minister van BZK indertijd erg 
haar best gedaan om vrouwen benoemd te krijgen. Die 
werden in een bak met haaien gegooid, met huid en haar 
opgevreten. Ze kregen geen enkele ruimte, dat kunnen wij 
ons als bedrijf aanrekenen. Die zijn nu weg en succesvol in 
andere functies buiten de politie. Dat is echt een pro-
bleem.”

En dus?
“Wat gebeurt er met de aanstaande verkiezingen? Als één 
op de vijf collega’s op Wilders stemt en de PVV pakt 38 
zetels? Wat doet dat met ons bedrijf, wat doet dat met 
allochtone collega’s?”

En dus?
“Aandacht. Gesprekken. Wat breng je over als je die flauwe 
Marokkanengrapjes maakt? We zijn, onder meer met alloch-
tone BN’ers, bezig om hier veel meer bewustzijn voor te 
creëren. Het raakt aan de wortels van ons bestaansrecht! 
Zorg dat er ruimte komt voor vrouwen, voor allochtone 
collega’s om binnen te komen èn te functioneren.”

Is dat niet ook iets voor de korpsleiding? 
Inmiddels alleen nog maar bestaande uit mid-
delbare witte mannen?
“Zeker. Waarbij ik wel wil aangeven dat ik weet dat het in 
sollicitatieprocedures tot nu toe niet is gelukt. Maar laat ik 
een schurend voorbeeld geven uit een gesprek met de 
minister. Ik zei tegen hem: ‘Ben je voorstander van diversi-
teit?’ ‘Absoluut,’ antwoordde hij. Ik: ‘Als er nu een vrouw is 
die een 7 scoort bij een sollicitatie en een man een 9. Wie 
neem je dan?’ ‘De man,’ zei hij. ‘We nemen de beste.’ ”

“Voor mij is dat geen diversiteitsbeleid. Want het gaat er 
niet alleen om wie de beste is, maar óók wie de beste is voor 
je organisatie.”

Maar dat is een lastige in de organisatie. 
Collega’s sneller laten doorstromen omwille van 
de diversiteit, positieve discriminatie…
“Als je het zomaar doet, dan wel. Maar als jij gaat praten 
met die collega: ‘Dit is er aan de hand. Jij zou naar de 
opleiding gaan, maar deze keer slaan we je over, en daarmee 
dragen we bij aan een betere politie. Volgend jaar ben jij 
gegarandeerd aan de beurt en we compenseren je nu al 
financieel.’ Dan hoeft diegene het daarmee nog niet eens te 
zijn. Maar het is uit te leggen, het is een verdedigbaar stand-
punt.”

Nog even een ander onderwerp. LFNP. Heeft 
ons dat geholpen?
“Het momentum was een drama, ook dat was al een les uit 
1993: geen functiehuis invoeren als je aan het reorganise-
ren bent. En inhoudelijk, op het LFNP zijn 12.000 bezwa-
ren gekomen. Daaraan wil ik toevoegen dat het over de 
schutting is gegooid het korps in, en dat medezeggenschap 
er geen enkele bemoeienis mee heeft gehad. Dus nee, ik 
denk niet dat het ons geholpen heeft.”

Moet het daarom op de schop, of aangepast?
“Voor het eerste vind ik het nog te vroeg. Van het basisprin-
cipe ben ik wel voorstander, het is prettig als een wijkagent 
in Amsterdam dezelfde functieomschrijving heeft als diens 
collega in Maastricht. Kijk wat je kunt aanpassen, zou ik 
zeggen.”

Laatste vraag, nu we het toch zoveel over func-
ties en diversiteit hebben gehad… Is er leven na 
het voorzitterschap van de COR?
Giltay lacht. “Als je dat voorzitterschap hebt overleefd, 
wel… Serieus: mijn termijn van vier jaar loopt december 
volgend jaar af. Dan kan ik me opnieuw kandidaat stellen 
als ik dat zou willen en als ik in de gelegenheid word 
gesteld. Verder denk ik er niet zo over na. Ik zie wel.”

“Wel heb ik een specifieke wens. Ik ben ooit in de gele-
genheid gesteld een master General Management aan de 
RuG te volgen. Dat hield toen op zeker moment op, maar die 
wil ik absoluut afmaken. Alleen ontbreekt daar nu even de 
tijd voor…”  «


