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vervolgvragen zijn: welke vraag 

stellen de burgers aan de politie? 

Wat verwachten zij? Een aangifte 

blijkt dan niet altijd een passende 

interventie. Is de hulpvraag een-

maal helder, dan beoordelen de 

medewerkers vanuit die invals-

hoek de kwaliteit van hun werk. 

Een heel ander uitgangspunt dan 

het huidige, volgens Nas. “We 

worden nu vooral aangestuurd 

op kwantiteit, op de hoeveel-

heid aangiften, aanhoudingen, 

doorlooptijden of het aantal 

ZSM-zaken, terwijl iedereen weet 

dat die cijfers weinig zeggen. Veel 

verdachten blijven terugkomen, 

maar aan de achterliggende pro-

blematiek wordt niets gedaan. De 

kwaliteit van het werk, gerelateerd 

aan de bedoeling van de organisa-

tie, moet voorop staan. Dan kun je 

denken aan tevredenheid van de 

burger of recidivecijfers.” 

Werkproces  Basisteam Haarlem-Noord beet in 2011 het 

spits af met de toepassing van Duurzaam Verbeteren wat betreft 

de eigen werkprocessen. Het basisteam was destijds een van de 

zeventien proeftuinen van het landelijk programma Gebieds-

gebonden werken. Momenteel werken de basisteams Purmerend 

en Heerlen ook volgens de methodiek. En spoedig volgen meer 

basisteams in Noord-Holland en Limburg. 

In Haarlem-Noord werd destijds met name de afhandeling van 

Veel verbeterprojecten worden van hogerhand  opgelegd, 

met het idee dat het ‘goed zou zijn om te doen’. Maar de 

verwachte resultaten blijven vaak uit. Jeanine Nas, pro-

grammamanager Blauw Vakmanschap bij de Politieacademie, 

ging op zoek naar een andere, meer effectieve methode. Die 

vond ze in Engeland, bij het organisatie- en adviesbureau 

Vanguard. De Vanguard-methode stelt managers en medewerkers 

in staat zelf hun organisatie te onderzoeken en opnieuw in te 

richten. Dan beklijven verbeteringen beter en is er meer draag-

vlak onder degenen die er uiteindelijk mee moeten werken. Nas: 

“Het verhaal van Vanguard over veranderen klonk zo logisch dat 

ik me afvroeg waarom wij dat niet al lang op die manier deden.”  

Burger  De Vanguard-methodiek - die binnen de politie Duur-

zaam Verbeteren heet - neemt het werk als uitgangspunt. “Heel 

simpel: we vragen de mensen die het werk dagelijks uitvoeren, 

om te kijken wat ze nu eigenlijk doen en waarom. En om hun werk 

vervolgens te bekijken vanuit het oogpunt van de burger.” Cen-

trale vragen tijdens de onderzoeksfase zijn: wat is de bedoeling 

van het politiewerk? Voor wie zijn de politiemedewerkers er? De 

Revolutie op de 
werkvloer
Het politiewerk kan veel efficiënter en effectiever door 
beter uit te vragen wat de burger eigenlijk verwacht  
en door kritisch te kijken naar het eigen werkproces.  
De Vanguard-methodiek helpt daarbij. ‘Voor mij was 
dit echt een volledige cultuurverandering.’

■ Vakmanschap

De maatschappij verandert voortdurend en de politie 

moet mee in de ontwikkelingen.  De Politieacademie 

heeft in samenspraak met de praktijk een aantal 

methodieken ontwikkeld met als doel het vakman-

schap te verbeteren. In de komende edities van  Blauw 

komen een aantal van deze praktische methodieken 

aan bod. Dit zijn Vanguard, peer review, snelle kennis-

mobilisatie en blauw vakmanschap. 

Bij de Vanguard-methode bekijken de  
De lerende organisatie
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niet-spoedeisende meldingen onder de loep genomen. Daarbij 

was steeds de vraag hoe een genomen stap bijdroeg aan de op-

lossing. “Het doel was meer contextgericht te gaan werken”, zegt 

Mark Springer, toenmalig plaatsvervangend teamchef van het ba-

sisteam. “Geen dingen doen omdat de procedure het voorschrijft, 

maar iets doen omdat het zinvol is. De mensen van Vanguard zijn 

langs geweest en we hebben samen met de districtsleiding het 

hele werkproces doorlopen. Daardoor betrek je meteen ook de 

mensen die erover gaan.” Janine Nas beaamt dat betrokkenheid 

van de leidinggevenden noodzakelijk is om de nieuwe werkwijze 

blijvend in de organisatie te verankeren. 

Aangifte  “Onze eerste stap was duidelijker nagaan wat de 

melder verwacht”, vervolgt Springer. “Daaruit bleek dat onze inzet 

niet altijd aansloot bij de verwachtingen.” Als voorbeeld geeft 

hij slachtoffers van fietsendiefstal. Vaak doen zij vooral aangifte 

vanwege de verzekering en niet zozeer met de verwachting dat 

de politie hun fiets opspoort. “Maar dat hadden wij niet helder.” 

Verder hield een team van twaalf politiecollega’s het proces 

rond internetaangiften eens kritisch tegen het licht. Voor een-

voudige zaken zonder daderindicatie kan de burger via internet 

aangifte doen. De vraag was wat er vervolgens gebeurde met 

de aangiftes. Het merendeel daarvan bleek onjuist of onvolledig 

ingevuld. Medewerkers van Service & Intake belden daarom bijna 

altijd terug naar de aangever om de ontbrekende informatie te 

achterhalen. In het geval van een ontvreemde fiets bijvoorbeeld 

het framenummer. “Dan waren ze dus dertig minuten bezig om 

alles over te zetten en uit te zoeken, terwijl we er verder niet zo 

veel mee deden. En ook de burger had er weinig aan.” Door de 

aangiften op te slaan zoals ze binnenkwamen, werd kostbare tijd 

gewonnen. Alleen indien nodig, bijvoorbeeld als de fiets werd 

teruggevonden, complementeerde een medewerker de aangifte 

alsnog. De gemiddelde behandeltijd werd hiermee teruggebracht 

van twintig naar vijf minuten per internetaangifte.   

Opgeknipt  Het traject in Haarlem-Noord liep anderhalf  

jaar, tot het team opging in een groter team. De reacties waren 

positief. Nas: “Mensen zien dat deze manier van veranderen  

veel potentie heeft. Door met elkaar te praten over de bedoeling 

van politiewerk en vervolgens je eigen werk te bekijken op basis 

van praktijkcasussen, ga je snappen wat je doet en ook waarom.  

Soms doen mensen hun werk al twintig jaar op een bepaalde  

manier en zien ze na dit traject pas dat dat eigenlijk heel onhan-

dig is. De praktijk leert dat veel dingen die de politie doet geen 

toegevoegde waarde hebben, gerelateerd aan de bedoeling van 

de organisatie.” 

Volgens Nas heeft dit deels te maken met de manier waarop 

de politieorganisatie is ingericht. “We doen heel erg aan arbeids-

deling. We knippen het werkproces op en iedereen doet een 

stukje. De een neemt de aangifte op, een ander doet een aanhou-

ding, de volgende doet het verhoor en weer een ander spreekt 

nog een getuige of doet forensisch onderzoek. Daarna voegt de 

volgende het allemaal weer samen in een verbaal. Logisch dat 

niemand meer het overzicht heeft.” 

Burenruzie  Veel van die overbodige arbeid is te voorkómen 

door beter uit te vragen wat de burger eigenlijk precies ver-

wacht. Nu nemen de medewerkers van Intake & Service vaak een 

aangifte op, simpelweg omdat dat de procedure is. Maar met die 
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medewerkers hun eigen werk vanuit het oogpunt van de burger.
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>> afhandeling is de burger niet altijd het best geholpen. Bovendien 

is het onnodig tijdrovend en frustrerend voor de burger, maar 

soms ook voor de politie zelf. “Neem een burenruzie”, illustreert 

Nas. “Als je de melder uitlegt dat een aangifte betekent dat wij het 

verzoek krijgen de dader op te sporen, aan te houden en voor de 

rechter te brengen met mogelijk een celstraf als besluit, blijkt dat 

veelal toch niet de bedoeling. Vaak wil de aangever gewoon dat 

het conflict stopt. Dan is een aangifte opnemen dus niet de juiste 

weg. Je kunt beter een oplossing bedenken die iets oplevert voor 

zowel de melder, de dader als de maatschappij. Bijvoorbeeld een 

bemiddelingsgesprek met de wijkagent of het inschakelen van 

netwerkpartners. Je moet doen wat nodig is.”

Oplossing  Degene die de eventuele aangifte opneemt, 

speelt dus een belangrijke rol, want die moet eigenlijk al beslissen 

hoe de zaak wordt opgepakt. Bepalen wat de beste oplossing is, 

kan alleen door goed doorvragen en soms ruggenspraak houden 

met collega’s. De operationeel coördinator, met al zijn ervaring en 

kennis, is de aangewezen persoon om de collega aan de balie te 

helpen een juiste afweging te maken. En in complexe zaken is het 

raadzaam niet routinematig de ZSM-route te volgen die binnen 

zes uur moet zijn afgerond, maar partners van de strafrecht- en 

zorgketen met elkaar in gesprek te brengen over de beste afhan-

deling. Uiteraard wil een melder soms de aangifte doorzetten, 

hoewel dat in eerste instantie weinig zinvol lijkt. “Als dat zo is en 

er is sprake van een strafbaar feit, gaan we daar natuurlijk in mee”, 

zegt Nas. “En dan stappen we daarna direct naar de hulpofficier, 

die kan aangeven of een aangifte kansrijk is. We vertellen dat ook 

direct aan de burger. Die hoeft dan niet te worden teruggebeld 

of in spanning af te wachten, maar weet meteen waar hij aan toe 

is en waarom. Daarmee win je tijd voor de zaken die er wel toe 

doen.” Overigens wijst Nas er wel op dat, ook al wil een burger bij 

nader inzien geen aangifte doen, de officier van justitie altijd kan 

besluiten alsnog ambtshalve te vervolgen. Bijvoorbeeld bij een 

geval van huiselijk geweld. 

Recidive  Deze manier van werken biedt veel professionele 

ruimte, hoewel behoorlijk veel regels en procedures van hoger-

hand zijn opgelegd. De leden van het basisteam in Haarlem-

Noord moesten wel even wennen aan de nieuwe werkwijze, 

geeft Springer aan. Die werkwijze doet namelijk een beroep op 

hun professionaliteit. Zij moeten in staat zijn de melding in een 

context te plaatsen en te denken in oplossingen. Aanvankelijk 

kost het iets meer tijd om steeds te achterhalen in hoeverre een 

bepaalde stap bijdraagt aan de oplossing, maar die tijd wordt later 

vaak teruggewonnen. “Omdat je de oorzaak aanpakt, in plaats van 

het symptoom”, legt Springer uit. “Zo hebben wij ook ingezoomd 

op de recidivegevallen. We hadden een verdachte die heel vaak 

in beeld was. Op een gegeven moment verdachten we hem van 

het mishandelen van zijn partner. Hij werd in vrijheid gesteld en 

Een aangifte opnemen is niet altijd de goede weg om de burger te helpen. Bepalen wat de beste oplossing is, kan alleen door goed doorvragen en  
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binnen 24 uur hielden collega’s hem weer aan, ditmaal wegens 

diefstal uit een auto. De mishandeling en de diefstal werden 

behandeld als twee losse incidenten. Maar toen we verder keken, 

bleek dat de man verslaafd was. Zijn vrouw wilde geen drugs voor 

hem halen en vervolgens brak hij een auto open, want hij had 

geld nodig. Feitelijk lag de oorzaak dus beide keren in het feit dat 

hij drugs nodig had. Dat argument hebben we ingezet om het OM 

ervan te overtuigen dat die man gedwongen hulpverlening moest 

krijgen. Dat klinkt wellicht vanzelfsprekend, maar in de praktijk 

maken we vaak te weinig tijd vrij om te zoeken naar de oorzaken 

van bepaald gedrag. De procedures zijn erop geschreven zaken zo 

snel mogelijk af te handelen. Maar ik weet zeker dat wat je vooraf 

investeert, zich achteraf weer terugverdient.” 

Teleurstelling  Die mening deelt Peter Kroonstuiver. Hij is 

teamchef van het basisteam Purmerend. Dat team is nu een aantal 

maanden bezig met Duurzaam Verbeteren, waarbij de focus ligt 

op de ‘perfecte intake en afdoening’. “In de afhandeling proberen 

we zinvollere oplossingen te bedenken dan we gewend zijn”, zegt 

Kroonstuiver. “We proberen aan de balie of op straat al het goede 

gesprek te voeren. We voorspellen ongeveer hoe een zaak gaat 

lopen als iemand aangifte wil doen. Bij een een-tegen-een zaak 

leert de ervaring bijvoorbeeld dat een aangifte eerder zorgt  

dat partijen nog meer tegenover elkaar komen te staan, dan  

dat het iets oplost. Als iemand voet bij stuk houdt, prima. Maar wij 

Contourennota Opsporing

In de Contourennota Opsporing (zie Blauw 1, 2016) is aan-

gekondigd dat de medewerkers Intake en Service verder 

worden opgeleid. 

De extra aandacht aan de balie moet ervoor zorgen dat 

politiemedewerkers voor de meest betekenisvolle interventie 

kiezen, bijvoorbeeld een doorverwijzing naar zorg of hulpver-

lening in plaats van een strafrechtelijke afdoening. 

Stoffel Heijsman, voorzitter van de stuurgroep Verbetering 

Opsporing, zegt daarover: “De eerste vraag aan mensen die 

iets komen melden, moet zijn: ‘Wat is het probleem en waar-

mee bent u het beste geholpen?’ Dat hoeft niet altijd een 

aangifte te zijn. Een bemiddelingsgesprek of hulp van een 

andere partij is soms veel effectiever. We moeten ons niet 

beperken tot het afwerken van de vinklijst die hoort bij een 

aangifte van een misdrijf. Een kwalitatief goede opname 

bevordert de rest van het proces.” Een maatregel die hierop 

aansluit, is het uitbouwen van betekenisvol interveniëren 

door het ZSM-proces. Bij afdoening van een zaak wordt 

nadrukkelijker gekeken naar de omstandigheden waaronder 

het feit is gepleegd en welke interventie het beste past bij 

delict, slachtoffer en dader. 

 ruggenspraak houden met collega’s.

vragen altijd: ‘Wat zou u het liefst willen?’ We nemen de tijd om  

te achterhalen wat er werkelijk speelt. Soms blijkt dat iemand  

alleen maar normaal wil omgaan met zijn buren. Een andere  

insteek is dan buurtbemiddeling, of een gesprek met de wijk-

agent of het sociale wijkteam dat vertrouwd is met dit soort 

zaken. Want feitelijk is dat geen politiewerk. Zo kun je veel extra 

werk besparen. En teleurstelling, want uiteindelijk wordt zo’n zaak 

meestal toch opgelegd. En dat wisten we eigenlijk bij voorbaat, 

omdat het een een-tegen-een zaak was.” 

Opgelucht  Ook voor de baliemedewerkers is de nieuwe 

methodiek een goede zaak, volgens de teamchef. “Zij zijn zeer op-

gelucht dat ze niet meer de druk voelen van snel een aangifte op-

nemen en door naar de volgende. Ze kunnen even de tijd nemen 

en eventueel de juiste collega’s raadplegen. Zo kunnen we zo snel 

mogelijk de juiste interventie doen. Een van de rechercheurs van 

het basisteam heeft twintig zaken die zich aan de balie voordeden 

afgehandeld volgens deze lijn, waarbij ze veel samenwerkte met 

de baliemedewerksters en de wijkagent van de dag. Daarnaast 

heeft zij veel geïnvesteerd in de relatie met de sociale wijkteams 

van Purmerend en Veilig Thuis. Van de twintig zaken zijn er acht-

tien niet de politiepijpleiding in gegaan, maar na goed overleg 

afgehandeld door de sociale wijkteams of Veilig Thuis. Zo krijgt de 

burger direct de juiste hulp en het scheelt ons werk.” 
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■ Vakmanschap
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Slachtoffers van fietsendiefstal doen vaak alleen maar aangifte  
omwille van de verzekering.

Naast deze twintig zaken heeft de recherche van het basisteam 

ook ruim twintig zaken vanuit de context opgepakt om tot een 

‘perfecte afdoening’ te komen. Strafzaken die zich - vanuit een 

compleet beeld en in overleg met ZSM - lenen voor een zinvolle 

afdoening. Net als bij de ‘perfecte intake’ is ook hier de gedachte: 

wat ziet de aangever als zinvolle straf voor de verdachte, wat wil 

de verdachte eventueel zelf en kan dat naast of in plaats van de 

eis die de officier van justitie normaliter zou voorstellen? Ook hier 

is het doel een duurzame afhandeling: een afdoening die recht 

doet aan de aangever en die de verdachte met de juiste instanties 

in contact brengt waardoor de kans op herhaling afneemt. 

Automatisme  Het Ministerie van Veiligheid en Justitie 

nomineerde de toepassing van de Vanguard-methodiek bij de 

politie in januari dit jaar voor de Innovatieprijs. Toch zijn volgens  

Kroonstuiver en Springer de inzichten op zich niet revolutionair. 

“Maar Vanguard laat je de vraag stellen waarom je de dingen doet 

zoals je ze doet”, zegt Kroonstuiver. “Iedereen weet dat we niet 

altijd even efficiënt werken bij de politie, maar de machinerie, 

ons automatisme, is zo ingericht. Door daar eens kritisch naar te 

kijken, zie je waar de winstpunten liggen.” 

Jeanine Nas geeft een treffend voorbeeld: “In Haarlem-Noord 

zette de politie voor elke aangehouden verdachte zes verschil-

lende processen-verbaal in BVH en zond die naar het OM. Dat 

kostte enorm veel tijd, maar ze dachten dat het OM het zo wilde. 

Bij navraag bleek echter dat een A4’tje met antwoord op wat  

simpele vragen ook volstond. Dat leverde veel tijdwinst op.” 

Voor wat betreft het kiezen van de juiste afdoening, wijst 

Kroonstuiver erop dat vooral jonge collega’s de noodhulp 

bemannen. “Zij werken bij nacht en ontij en moeten regelmatig 

herinnerd worden waar het werk eigenlijk over gaat. De burger 

staat centraal. We luisteren zo goed mogelijk om die burger te 

bedienen. Dat kan best via een ander station zijn, maar we laten 

niemand aan zijn lot over. We nemen contact op met de juiste 

instantie, leggen uit en vragen of we kunnen overdragen. We be-

handelen de burger zoals we zelf ook behandeld willen worden.” 

Zijn collega-teamchef Mark Springer vult aan dat de Vanguard-

methodiek mensen intrinsiek motiveert om dingen anders te 

doen. “Je ondergaat het gezamenlijk en loopt met zijn allen tegen 

situaties aan waarvan je denkt: ‘Dit kan toch eigenlijk niet?’ Daarin 

verandering brengen, geeft enorm veel energie.”   

Fouten  Hoewel de gebruikers positief zijn over de Vanguard-

methodiek, ontbreekt het nog aan concrete cijfers over de resul-

taten. Volgens Nas moet nog bepaald worden welke indicatoren 

geschikt zijn om de effecten van de nieuwe werkwijze te meten. 

Maar de ervaringen van de mensen die ermee werken of hebben 

gewerkt, spreken boekdelen. In Purmerend loopt Vanguard nog 

altijd. “Dit is een cultuurding”, zegt Kroonstuiver. “Het kost tijd 

voordat je echt resultaten ziet. We hebben geen termijn gesteld 

en leren steeds nieuwe dingen. Fouten maken hoort erbij, hebben 

we expliciet afgesproken. We proberen medewerkers af te helpen 

van de instelling: ‘Ik weet wel hoe het werkt.’ Voor mij is het echt 

een volledige cultuurverandering. Veel veranderingen lijken heel 

logisch als je ze nuchter bekijkt, maar toch deden we het al jaren 

niet. Wat mij betreft is dit nu de structurele werkwijze. En we  

willen dit hoe dan ook verder uitrollen. Collega’s uit andere  

districten staan al in de starthouding, al moeten zij weer op nul 

beginnen omdat elk district zijn eigen inrichting en nuances  

heeft. Het is iedere keer weer maatwerk, ook al zijn de uitgangs-

punten hetzelfde.”

Mark Springer is inmiddels teamchef van het basisteam in 

Haarlemmermeer. Daar zullen de medewerkers binnenkort ken-

nis maken met de Vanguard-methodiek. Springer: “Bij de politie 

zeggen we vaak: ‘Ik werk voor de politie.’ In mijn teamplan heb ik 

heel expliciet beschreven dat wij een mindshift gaan maken naar: 

‘Ik werk voor de burger bij de politie.’  Want vaak denken we wel 

te weten wat goed is voor de burger, maar daarvoor moet je eerst 

weten wat de burger van ons verwacht.”   
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