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Dankwoord

I

Onze dank gaat uit naar al die medewerkers, voor de waardevolle inkijk in hun werk en hun ervaringswereld. Ze hebben ons van alles laten zien -soms tot in groot detail-, waren steeds bereidwillig en zeer
open over hun kijk op het werk, wat vakmanschap voor hen inhoudt en hoe ze ervaren dat hun bijdrage
in de samenleving tot gelding komt. Hun enthousiasme en betrokkenheid bij politie en samenleving hebben wij ervaren als de dragende kracht van de korpsen.
Het was een genoegen met hen te werken.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de leiding van de korpsen, in het bijzonder van het Korps
Limburg-Noord. Contextgedreven werken en organiseren wordt door hen ervaren als nodig, als antwoord op de problemen van deze tijd, als onontkoombaar en tegelijkertijd als lastig om te implementeren. En als tegendraads. Wij bewonderen hun inzet. De opstelling van de leiding en de betrokken
medewerkers was een grote stimulans bij al wat we deden.

Werkgroep Sezen/Bascole,
prof. ir. W.L. van Dinten
dr. ir. L.C. van Dinten
drs. I.F.M. Schouten
drs. D.C. van Voorthuijsen
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In de afgelopen periode hebben we talloze ontmoetingen gehad met politiemedewerkers in allerlei
functies en hoedanigheden. Ze varieerden van inhoudelijke discussies op kantoor, clinics en workshops,
gesprekken met de benen op tafel, ervaringen bij het meelopen in teams en in contact met burgers, tot
toevallige contacten op de gang en in de hal van bureaus en buiten op straat.
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Samenvatting

V

Wij gingen op zoek naar oorzaken. Wij constateerden dat in het huidige politiebestel, prioriteitsstelling is
geëvolueerd tot een vorm van organiseren en inrichten, die ertoe leidt dat dienders op straat elke waarneming moeten beschrijven en vastleggen. Het is een systeemgedreven vorm van organiseren. Gevolg is
dat voor elk kwartier ‘buiten’ grofweg een uur ‘binnen’ nodig is om de waarneming te registreren. Een
hogere instantie, meestal het Openbaar Ministerie (OM), bepaalt of en wat de diender dan mag doen,
waarna een protocol beschrijft hoe dat binnen het korps moet worden uitgevoerd. Het betekent lang en
vaak vergaderen over veranderingen in prioriteit, planningen, hoe iets moet worden gedaan, enz.
Van de ongeveer 30.000 politiemensen die nu aan basisteams zijn toegewezen is een relatief klein aantal
daadwerkelijk op straat of direct in een wijk actief. Als er opdracht gegeven wordt ‘buiten’ iets te doen
moet het gepland zijn, van bovenaf als goed en juist zijn vastgesteld. Kortom, de eisen die de politie
vanuit haar vakmanschap aan het bestuur moet stellen om als uitvoerende macht goed te kunnen functioneren, komen te weinig tot hun recht bij afwegingen met de wetgevende en rechterlijke macht. (Dat
eisen voor uitvoering een te laag gewicht krijgen in de besturing, is niet alleen bij de politie zichtbaar,
maar kan op vrijwel elk terrein van de overheid worden teruggevonden.)
Volgens die manier van organiseren worden alle waarnemingen van dienders via systemen vastgelegd.
Daarbij worden waarnemingen geëxpliciteerd. Het nodigt uit tot een informatiearchitectuur die de realiteit op de voet zou moeten kunnen volgen. Naarmate men vollediger wil zijn, wordt het systeem
complexer. Als men elke diender en wat die op straat meemaakt wil volgen, wordt het zo complex dat
het vertrekpunt van een politiemacht die door expliciet geformuleerde informatie wordt gestuurd, principieel onhaalbaar is.
Bovendien kun je – door informatie te expliciteren – onmogelijk vastleggen wat de betekenis is van een
waarneming voor betrokkenen. Er ontstaat zo een kloof in betekenisgeving tussen politie en samenleving. Die wordt verder vergroot als overtredingen die er voor burgers toe doen in de prioriteitstelling een
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Is de politie helpend? Volgens de Politiewet (Art. 2.2) mogen burgers dat verwachten. Of is de politie
meegegaan met de trend die uit onderzoek blijkt, namelijk dat wij minder sociaal met elkaar omgaan.
De bevolking beschouwt dat al jaren als grootste probleem. Onmiddellijk gevolgd door de waarneming
dat mensen steeds meer van zichzelf uitgaan. Uit ons onderzoek blijkt dat de individuele politieman of
-vrouw nauwelijks in staat is tegen die trend in te gaan. En dat heeft weer gevolgen voor het beleven van
veiligheid dat door de bevolking overigens pas op plaats vier van ervaren problemen wordt gezet.
Belangrijkste reden: systemen zitten tussen dienders en samenleving. Dat constateren wij niet als eerste
of enige. Onder andere het COT-AEF-onderzoek over tijdsbesteding dat als referentie binnen de politie
is aanvaard, laat ook zien dat politiemensen door systemen en in systemen zijn vastgezet. Het heeft
gevolgen voor de veiligheidsbeleving van mensen in de samenleving.
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veel lager gewicht krijgen. De diender die de context kent kan de betekenis van een verschijnsel voor
anderen beter inschatten (tacit knowledge) en wordt daarin als helpend ervaren.
Onze belangrijkste constatering is dat de top die de politie inricht en aanstuurt – departementen, politici, OM, burgemeesters en korpsleiding – niet gezien lijkt te hebben dat ze destijds voor een vorm van
organiseren en inrichten heeft gekozen die wel past bij internationale, nationale en regionale criminaliteitsbestrijding, maar niet bij gebiedsgebonden politiezorg. Die vorm van organiseren en inrichten is
gebaseerd op het stellen van prioriteiten door de top en de organisatie daarop te sturen. Als dat steeds
meer wordt verfijnd ontstaat een spagaat tussen wat binnen kan en mag en in de buitenwereld als
passend wordt ervaren. Die spagaat is intussen opgemerkt en werd aanleiding om te komen tot een
nationale politieorganisatie.
Ook bleek dat een vorm van organiseren niet wordt gezien als samenhangend geheel van acties, handelingen en resultaten die daaruit voortvloeien. Er wordt moeizaam herkend dat elke vorm van organiseren
een eigen context creëert die bepaalt wat men wel en niet waarneemt en wat men wel en niet betekenis
geeft. Het meest opmerkelijk is dat men maar één vorm van organiseren beheerst die men overal op
loslaat: de systeemgedreven vorm.
Een gevolg is dat men een probleem definieert los van de context die de heersende vorm van organiseren biedt. Bijvoorbeeld: men formuleert een project om administratieve druk te verlagen, maar ziet niet
dat die druk inherent is aan de systeemgedreven vorm. Dat geldt ook voor pogingen om de overmaat
aan vergaderen en plannen terug te brengen of de verregaande en omvangrijke regelingen waarmee
belangen van medewerkers binnen de politie vorm hebben gekregen. Het geldt bovenal voor het oplossen van de problemen met ICT.
Gegeven het onvermogen dit te zien, mag men verwachten dat deze systeemgedreven vorm wordt
doorgezet in een nieuwe Nationale Politie, wat tot grotere problemen voor gebiedsgebonden politiezorg
zal leiden en de toestand op straat niet zal verbeteren. Dat neemt niet weg dat het ontstaan van één
Nationale Politieorganisatie ook oplossingen mogelijk maakt voor tal van coördinatie- en sturingsproblemen. Daarom geven wij in dit rapport een ordening van activiteiten met daarbij behorende vormen van
organiseren, zodat gebiedsbonden politiezorg – in principe – passend kan worden ingericht en georganiseerd binnen één Nationale Politieorganisatie en aansluit bij de verwachtingen in de samenleving.
Echter, de eisen die de samenleving stelt, zijn niet los te zien van ontwikkelingen in die samenleving. Ze
verandert snel en fundamenteel. Als een organisatie naar binnen gekeerd is en beschikt over maar één
vorm van organiseren, zal ze door die vorm alle veranderingen filteren en alleen datgene gewicht geven
wat bij haar vorm van organiseren past. Dat is precies wat we constateerden. Bijvoorbeeld de gevolgen
van beeldcultuur, de verandering van oriëntatiemix, de enorme differentiatie in groepen, zijn niet te
beantwoorden met het nog verder doorzetten van systeemgedreven organiseren en met het expliciteren
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De overgang om meerdere vormen van organiseren binnen de politie te hanteren, is niet te bereiken met
een reorganisatie. Het gaat om herkennen dat allerlei verschijnselen binnen en buiten de politie nu een
andere betekenis krijgen of inmiddels hebben gekregen. En dat die verandering van betekenisgeving
vrijwel ongeremd blijft doorlopen. De verbreding van betekenisgeving die in meerdere vormen van organiseren tot uitdrukking komt is op zichzelf een overgang op andere betekenisgeving, een transformatie.
Wij constateerden dat binnen de politie en in de bestuurlijke top een weg is af te leggen eer dat inzicht
is bereikt.
De uitkomst van zo’n transformatie is o.a. dat er meer politie is op straat, in de wijk. Dat de zorgen van
burgers worden gezien en erkend en er effectief naar wordt gehandeld. Niet op de eerste plaats om in
directe zin extra te handhaven, maar om een toestand te scheppen waarin mensen tezamen handhaven
en veiligheid bevorderen.
De effectiviteit van de politie in de wijk wordt dan zoveel groter dat ze niet goed meer in getallen is uit
te drukken. Uitgaande van nu in gebruik zijnde normgetallen, verbetert de effectiviteit minimaal met een
factor 18. De financiële opbrengst is over een periode van 5 tot 10 jaar eerder uit te drukken in miljarden
dan in honderden miljoenen. Ze zal op allerlei plaatsen worden teruggevonden: bij gemeenten, psychiatrie, (jeugd- en jongeren)zorg, het onderwijs, bij evenementen, bij veiligheidsdiensten, in opsporing,
handhaving en veiligheid. De huidige sterkte van de politie is groot genoeg, terwijl dienders kunnen
doen waarvoor zij het vak kozen: de samenleving dienen door er midden in te staan.
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van verschijnselen en gebeurtenissen middels ICT-systemen. Temeer niet omdat het technisch mogelijk
wordt dat agenten en burgers met smart-phones, I-pads en tablets, video, internet en e-mail, informatie
opvragen wanneer daar ter plekke behoefte aan is.
Dienders die op straat lopen worden door moderne ICT gediend en gesteund maar door de huidige politiesystemen geremd. Ze vragen zich af waarom de nieuwe technologie niet in een helpende vorm voor
hen beschikbaar is. Ze zijn bang dat in de lopende ICT-ontwikkelingen die nieuwe mogelijkheden hen
nog meer voorschrijven wat ze moeten doen. Tegelijkertijd nodigt die nieuwe technologie uit tot contextgedreven vormen van organiseren die passen bij en uitnodigen tot gebiedsgebonden politiezorg.
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De opdracht

3

Het onderzoek is uitgevoerd als scan: het gaat om hoofdlijnen, met zoveel aandacht voor detail dat de
waarnemingen en resultaten ook door medewerkers uit de basispolitiezorg en burgers herkend worden
(Bijlage 1: onderzoeksopzet). Ook wordt – waar passend – in getallen aangegeven wat de effecten zijn
van een systeem- en contextgedreven ingerichte politie. Kortom, een scan die zo concreet mogelijk is
vanuit het perspectief van de lokale politie en aansluit bij lopende ontwikkelingen om te komen tot een
regionale en nationale politieorganisatie.

1

Met gebruikmaking van theoretische onderbouwing en expertise van stichting Sezen.
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De korpsen Limburg-Noord, Twente en Groningen hebben aan Bascole1 opdracht verleend na te gaan
hoe een politiekorps lokaal in te richten is dat – veel meer dan nu – contextgedreven werkt. Wat betekent dat voor verbetering van de effectiviteit van een korps zoals dat in de samenleving wordt ervaren?
Wat betekent het voor de capaciteit en kwaliteit van politiemensen? En wat is nodig om korpsen contextgedreven te laten werken? Daar werd in de loop van 2011 de vraag aan toegevoegd hoe dat past in
de Nationale Politieorganisatie.

4

Onze werkwijze
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Tegelijk met de scan werd in de korpsen een begin gemaakt met een proces om te komen tot contextgedreven werken en organiseren. In dat proces werden in alle korpsen gevarieerde groepen medewerkers
van alle niveaus in staat gesteld vormen van organiseren te leren herkennen en die te verbinden met
de manier waarop mensen in de wereld staan, ofwel hoe ze betekenis geven. Er werden twee vormen
gebruikt: blikopeners van een dag voor de top van een korps en clinics van 3 dagen gespreid over ongeveer 8 weken. Tijdens zowel clinics als blikopeners werden de volgende vormen van organiseren als
referentie aangereikt:
Systeemgedreven activiteiten en vormen van organiseren gaan uit van doelen stellen en plannen maken en de uitrol daarvan over de organisatie (we noemen dit intern georiënteerde vormen
van organiseren). Het zijn industriële vormen van organiseren. Steeds bepaalt een hogere hiërarchie
of iets mag en hoe dat moet worden uitgevoerd. Systeemgedreven werken en organiseren zijn
uitstekend bruikbaar in de (proces)industrie. We onderscheiden 2 vormen van systeemgedreven
organiseren:
– productgedefinieerd: de productspecificaties worden intern vastgesteld en goedgekeurd
door de hoogste macht in de organisatiestructuur. Het gaat om uitvoering van werkzaamheden
waarbij sjablonering, standaardisering, protocollering en schaalgrootte die de hoogste efficiency
oplevert, centraal staan. Uitbesteding van dit soort werk aan centraal opgestelde organisaties is
aan te bevelen. Zij ontwikkelen centrale (ICT-)systemen die producten voortbrengen die gewaardeerd worden vanwege hun eenduidigheid en kostenaspect. De levering van producten door
centrale, landelijke organisaties en de afname ervan door lokale en regionale politiekorpsen
wordt dan vastgelegd in service level agreements (SLA’s).
– contextgericht: dit zijn activiteiten die een hoge deskundigheid vragen en als projecten (kunnen) worden uitgevoerd. Deskundigheid en vakmanschap staan zo centraal dat de context
waarin ze plaatsvinden hooguit in de uitvoering kan worden meegenomen: burgers moeten
goed geïnformeerd worden en hun vragen worden beantwoord, maar de expertise van de
deskundigen bepaalt hoe het werk verloopt. Ze richten zich vanuit hun deskundigheid op de
omgeving. Vaak is een lokale schaal te klein om over de benodigde deskundigheid te kunnen
beschikken en is clustering op regionaal of zelfs landelijk niveau nodig in verhouding tot de
schaal waarop de problematiek zich afspeelt, zoals bij bijvoorbeeld bij georganiseerde misdaad,
drugsbestrijding, financiële fraude vaak het geval is.

5

De politie erkent die posities, kent de historie en gaat uit van de heersende omstandigheden en
voegt daaraan toe: agenten onderhouden normen – vooral die wettelijk zijn vastgelegd – en treden
op tegen gewelddadigheid of bij conflict. De agenten die contextgedreven werken, hebben vooral
een sociale en een open oriëntatie. Ze herkennen dat veiligheid zich gaandeweg – evolutionair
– ontwikkelt, niet zomaar te ‘maken’ is. Ze herkennen de verschillen per wijk en ook de verschillen
in aanpak die nodig zijn – die worden ingegeven – gedreven – door de context. Deze agenten zijn
op straat, in de wijk, niet op kantoor. Ze bewegen zich lopend, per fiets of Segway, zodat direct
contact mogelijk is. Ze zorgen voor zichtbare aanwezigheid. (Wij noemen dit een extern georiënteerde vorm van organiseren.) De aanwezigheid van agenten verandert de toestand op straat. Ze
lijken nauwelijks aanwezig te zijn als er niets aan de hand is, worden actief als ze daartoe worden
uitgenodigd en als zij zelf zaken opmerken. Het uniform beschermt hen, maar verandert ook de
toestand in buurt. Contextgedreven werken werkt uit als: de politie is het immuunsysteem van de
samenleving.
In de clinics voor de korpsen Limburg-Noord en Twente beschreven medewerkers eigen cases over hun
recente ervaringen. Het zijn waarnemingen uit de praktijk die hun problematiek weergeven. Ze zijn in
de volgende paragrafen en bijlagen weergegeven. Hun cases werden door ons onderling en in het korps
Groningen getoetst: zijn daar dezelfde patronen, dezelfde of soortgelijke cases, leiden die tot dezelfde
vraagstukken?
Parallel daaraan werd dossieronderzoek verricht. Daaruit bleek dat het COT-Andersson Elffers en Felix
onderzoek van 2010 naar tijdsbesteding van wijkagenten binnen de politie als weergave van de huidige
situatie wordt beschouwd. De waarnemingen in het COT-AEF-onderzoek vertonen het volgende beeld.
Ongeveer 1/ 3 van de tijd is beschikbaar in de wijk. De tijdsbesteding van wijkagenten is als netto-werktijd
berekend. Het bruto-deel omvat o.a. ziekte, opleiding en korpsinterne activiteiten. Dit zijn aspecten die
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Contextgedreven activiteiten en vormen van organiseren. Bij deze activiteiten staan burgers
centraal in hun doen en laten. Ze worden gezien als autonoom in hun woon- en leefwereld. Ze zorgen in
hun buurt zelf voor veiligheid door onderhoud van normen die ontstaan in sociale samenhang, maken
daarbij gebruik van voorzieningen zoals winkels, scholen, culturele centra, e.d. Ze kunnen niet anders
dan uitgaan van de omstandigheden die er heersen: de vorm van straten- en woningbouw, wijkaanleg,
beplanting en in de demografische en etnische samenstelling van de buurt. En evengoed kunnen er
andere burgers zijn die de sociale samenhang verstoren, regels overtreden, crimineel gedrag vertonen.
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weliswaar niet via directe sturing van de wijkagent of zijn/haar direct leidinggevende zijn te beïnvloeden,
maar wel door de korpsleiding of hoger (tot wetgevend) niveau. Het verschil tussen bruto- en netto-tijd
is dus essentieel: die maakt de effecten van keuzes en prioriteringen, kortom de manier van organiseren
van de leiding en van de wetgever zichtbaar.
In het COT-AEF-rapport wordt gesteld dat zichtbaarheid een essentieel uitgangspunt is, maar dat een
belangrijke kwaliteit van de wijkagent het organiserend vermogen is om andere onderdelen van de politie of andere partners in te zetten om de problemen in de wijk op te lossen. Tevens constateren zij als
belangrijkste punt de noodzaak dat wijkagenten in de gelegenheid gesteld worden om hun rol adequaat
in te vullen. Deze constateringen hebben direct te maken met de manier waarop in een korps georganiseerd wordt: is een wijkagent veel tijd en energie kwijt om te regisseren, partners en collega’s warm
te krijgen om mee te werken, tijd vrij te maken terwijl ze eigenlijk druk zijn met andere zaken? Is de
organisatie zo ingericht dat wijkagenten werkdruk en inbreuken van allerlei aard ervaren die hen afhouden van hun rol? Of kunnen wijkagenten zelf kiezen welke activiteiten ze wanneer en op welke manier
aanpakken, passend bij wat de wijk vraagt? En dat de organisatie zo is ingericht en wordt aangestuurd
dat (directe) collega’s als vanzelf ondersteunend kunnen zijn als dat in de wijk nodig is?
We kijken dieper naar oorzaken die in het COT-AEF-rapport over de beleefde tijdsdruk besproken worden, namelijk de onderliggende vormen waarmee de politie organiseert en hoe ze wordt aangestuurd.
Het heeft weinig nut om te signaleren dat de wijkagent-functie onder druk staat door bijv. schaarsteproblemen, als niet tegelijkertijd gekeken wordt door welke vorm van organiseren die schaarste gecreëerd
wordt. Als de politie dezelfde vorm van organiseren blijft gebruiken als nu het geval is, mag verwacht
worden dat nieuwe collega’s in verhouding evenveel en zelfs nog meer tijd kwijt zijn aan de ‘binnenkant’
van het korps (het aantal medewerkers stijgt en daarmee het aantal coördinatiepunten, die systeemgedreven aangepakt zullen worden, wat de energie van nieuwe medewerkers als vanzelf op de binnenkant
richt). De gedachte dat er meer agenten moeten komen is, zonder inzicht in de heersende vormen van
organiseren, een begrijpelijke maar ineffectieve ‘slag in de lucht’.
De nadruk in deze scan ligt op het zichtbaar maken van het verband tussen de problemen die dienders
ervaren en de heersende vorm van organiseren bij de politie. De werkwijze waarbij agenten en managers
en beleidsmedewerkers hun cases geven over wat ze meemaken, afgezet tegen de vormen van organiseren die we als referentie meegaven, leent zich daar goed voor.

Bevindingen
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Thema 1: Een agent op straat is het vermogen kwijt naar bevind van zaken te handelen
Thema 2: Het vermogen om naar bevind van zaken te handelen is ook intern aangetast
Voor het eerste thema zijn 3 en voor het tweede thema 4 waarnemingen opgenomen met steeds een
analyse. Bijlage 2 omvat een reeks waarnemingen die dezelfde thema’s raken. Elke waarneming wordt
gegeven als casusbeschrijving van een politiemedewerker. We sluiten de bevindingen af met een schets
van het beeld dat uit de waarnemingen naar voren komt.

Thema 1:

Een agent op straat is het vermogen kwijt
naar bevind van zaken te handelen

Waarneming 1: Opsporing van een criminele jeugdgroep –
over invloed van prioritering
“Onze Basiseenheid (BE) heeft naast hinderlijke en overlast gevende jeugdgroepen,
te maken met een criminele jeugdgroep. Deze groep bestaat uit 60 jongeren met
een harde kern van 10 personen die zich dagelijks schuldig maken aan ernstige misdrijven, zoals de handel in harddrugs, overvallen, straatroof etc.
Er is sinds een herstructurering niet meer automatisch recherchecapaciteit binnen de
BE’s aanwezig om (mee) onderzoeken te verrichten. Een stuurploeg bepaalt welke
recherchezaken op districts- en regionaal niveau welke prioriteit krijgen. Het helpt
dan om een analyse van de regionale informatieafdeling te hebben. De chef van die
afdeling prioriteerde dat in verband met inzet tbv een zeer omvangrijk evenement
een analyse niet binnen 2 maanden te leveren was.
Naast deze criminele jeugdgroep zijn er echter nog 2 criminele jeugdgroepen in
de regio. De ingestelde regiegroep aanpak criminele jeugdgroepen bepaalde dat
‘onze’ groep als laatste werd geprioriteerd. Aangezien de aanpak van de 2e criminele jeugdgroep naar alle waarschijnlijkheid maanden zal duren en gelet op de
ervaringen dat er geen andere recherchecapaciteit beschikbaar komt, is aanpak van
onze criminele jeugdgroep op zijn vroegst over een jaar mogelijk. In de lokale politiek werd echter dringend om voortgang gevraagd.

B a s c o le
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De bevindingen zijn gegroepeerd naar twee thema’s, één gezien vanuit de buitenkant en één gezien
vanuit de binnenkant:
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Aangezien in mijn BE (nog steeds) voldoende opsporingscapaciteit aanwezig is, besloot ik 3 medewerkers, waaronder de medewerker ‘politiële jeugdtaak’ te laten
starten met de aanpak van de groep. Al snel bleek dat de inzet van bijzondere opsporingsmiddelen, dus recherchecapaciteit nodig is om tot een succesvolle aanpak
te komen.
Alle verdere pogingen van mij en mijn collega’s om vervolgens deze criminele jeugd
te kunnen aanpakken strandden elke keer weer. Binnen de regio is bepaald dat
alvorens tot actie kan worden overgegaan, er via shortlist-definities moet worden
vastgesteld of er echt sprake is van een criminele jeugdgroep, daarna dient er een
plan van aanpak te worden opgemaakt (met informatie-analyse), waarin de rollen
van de diverse instanties zijn beschreven. Daarnaast is bepaald dat het OM de leiding over het opsporingsonderzoek heeft. Blauw ervaart dit als: we willen wel, maar
we kunnen en mogen niet.
Vreemd echter blijft het, dat wanneer er een van deze criminele jeugdigen op heterdaad betrapt wordt bij het plegen van een ernstig delict, er altijd weer opnieuw
ruimte en mogelijkheden gevonden worden om de zaak op dat moment af te werken.”

Analyse
In de basiseenheid willen agenten dienstverlenend aan burgers zijn. Als agenten uit de basispolitiezorg
de situatie in hun werkgebied goed kennen, weten zij welke aanpak en tijdsframe daar effectief zijn,
waar nodig met specialistische ondersteuning.
De werkwijze in de praktijk is echter een andere. Met behulp van een shortlist worden de waarneming
van de agenten geordend in termen die voldoen aan de organisatiedefinities. Daarbij spelen de systemen waarin alles moet worden ingevoerd een filterende rol. Daarna worden hun waarnemingen in een
wens/vraag om capaciteit vertaald en in een wachtrij geplaatst. Aan de hand van interne procedures
wordt bepaald of er actie ondernomen kan worden. Dat kan als er een geschreven en goedgekeurd plan
van aanpak ligt. Is dat er dan worden agenten tot slot als uitvoerders ingezet. Ze krijgen als het ware
hun eigen waarnemingen, geherdefinieerd, later in de tijd – zoals het de organisatie past – terug als
uitvoeringsopdracht. De werkwijze en de systemen zijn zo ingericht dat het Openbaar Ministerie (OM)
de informatie krijgt om dat vanachter het bureau te kunnen bepalen. De leiding van het korps werkt een
en ander dan als gegeven opdracht volgens beschreven procedures uit.
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Waarneming 2: Reductie van de kerntaak –
de helpende lijn voor burgers is verdwenen
Frans en Sjaak rijden op de snelweg. Frans is al 40 jaar bij de politie, Sjaak is nog student. Sjaak ziet naast de snelweg, op de donkere winteravond, een meisje staan. Ze
kijkt hulpeloos om zich heen. ‘Laten we even terugrijden, mogelijk heeft dat meisje
bij die Fiat Punto hulp nodig’. Frans zegt tegen Sjaak: ‘Dat meisje heeft waarschijnlijk autopech en ik ben geen monteur van de ANWB’. Hij vertelt Sjaak hierna dat de
politie niets doet bij autopech, alleen als de auto verkeersgevaarlijk staat.
Trudie is uitgestapt en kijkt paniekerig om zich heen. Sinds 2 weken haar rijbewijs en
voor het eerst alleen op de snelweg. Haar auto begon onderweg te roken. Gelukkig
is dat weer gestopt nu ze stilstaat. Maar haar mobiele telefoon is leeg. Ze weet niet
wat ze moet doen. Er rijdt een politieauto voorbij en ze hoopt dat deze draait om
haar te komen helpen. Na enige tijd stopt er een personenauto. Een man stapt uit,
spreekt haar rustig en bemoedigend toe en sleept haar auto naar huis. Trudie vraagt
zich af waarom de politie haar zo alleen in het donker langs de snelweg laat staan
zonder haar te helpen.
Wijkagenten kennen een hoogzwangere alcoholverslaafde vrouw die vele malen
gesignaleerd is met een krat bier in een bushokje. Ze willen hier graag iets aan doen
en menen dat er minimaal sprake is van mishandeling. De gynaecoloog spreekt over
moord. Er is discussie over wanneer er sprake is van leven, en wanneer dat rechten
heeft. Wanneer je wilt en kunt helpen, op grond van welke motieven. Er wordt echter geen zaak van gemaakt door het OM, het recht geeft geen duidelijk signaal, wat
als gevolg heeft dat de agenten geen verdere acties ondernemen.
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Dit gebeurt ook bij WAP’s (Wijkaandachtspunten), die speciaal geformuleerd zijn om in wijken tot acties
te komen: ze moeten SMART geformuleerd zijn en er is een protocol van intake en afhandeling opgesteld. Hoewel de opstellers zich juist op de wijken willen focussen en de beperkingen van de aangereikte
aanpak herkennen, is die toch net als de landelijke prioritering van binnen naar buiten ingestoken. Dit
voortdurend informeren door informatie in systemen in te voeren, dan van bovenaf prioriteiten te stellen
en te plannen, dus ook van zaken die agenten zelf aanreiken en kunnen oplossen, kom je breed in alle
korpsen tegen. Leidinggevenden en agenten herkennen het als dé werkwijze. Ook als betrokkenen er
negatieve effecten van ondervinden, blijft het de dominante vorm van werken. Het is systeemgedreven
organiseren, wat niet past bij de aard van dit soort activiteiten. Agenten in basiseenheden en hun operationeel leidinggevenden kunnen het met talrijke cases onderbouwen.
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Brigadiers geven aan dat zij al tijden weten dat er een loverboy actief is, maar dat
zij vaak niets kunnen of mogen doen, terwijl ze dat wel nodig vinden. Ze zien dat
meisjes totaal afhankelijk worden gemaakt, verliefd zijn en dus niet meewerken.
“Dat je steeds mannen in een huis naar binnen en buiten ziet gaan, is niet genoeg
voor justitie. Volgens mij is er hier nog geen 1 loverboy daadwerkelijk veroordeeld.
Je kunt juridisch niet aantonen wat er binnen gebeurt. En dan houdt het op dit
moment voor ons op.”

Analyse
In elk korps lopen dagelijks terugkerende discussies (of vaker: onbesproken spanningen) tussen collega’s,
leidinggevenden en medewerkers over kerntaken van de politie. “De politie heeft tot taak ... te zorgen
voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven (art. 2:2 Politiewet)”. In de praktijk zie je een twee-stromenland van opvattingen over burgers en de
taak van de politie. We zetten het hier scherp neer in verband met herkenning.
1

Burgers worden vooral gezien in hun hoedanigheid als plegers of verdachten van strafbare feiten. Dit
perspectief ligt (logischerwijze) nadrukkelijk bij het OM. Burgers zijn vooral rationeel en zelfreferentieel, maken zelf keuzes en zijn calculerend of ze regels overtreden. Agenten die deze visie delen, zien
het zwaartepunt van hun werk liggen in het handhaven van de regels en opsporen van delicten.
De werkwijze die daaruit voortvloeit
Bij deze kijk op het werk van de politie is de dominante werkwijze: agenten concentreren zich vooral op de strafrechtelijke kant van het politiewerk. Ze controleren, letten op afwijkingen van regels
en reageren op overtredingen. Ze kunnen daarvoor rondrijden of krijgen meldingen en reageren
daarop. Ze komen in contact met burgers als ze een overtreding constateren of gericht op zoek zijn
naar bepaalde informatie in verband met opsporing. Burgers ervaren dat ze als calculerend worden
gezien, gaan dan ook afwegingen maken in overtreding versus pakkans en straf. Ze ervaren de politie vooral als toezichthouders op een modelgedrag, als volgers van een systeem, niet als helpend.
Voor de overheid is de politie dan een kostenpost omdat die ervoor moet zorgen dat burgers geen
overtredingen en misdaden begaan. Als uitvoerende organisatie wordt ze ingeschakeld om doelen
te halen. De politie wordt gestuurd aan de hand van prioriteiten opgesteld door het ministerie,
het OM en de regionale colleges. Het heeft geleid tot een industriële werkwijze die door mensen
met de hier beschreven visie op de kerntaken van de politie niet als conflicterend maar als passend
wordt ervaren.
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Burgers worden vooral gezien als bewoners/gebruikers van een gebied waarin zij in sociale samenhang veiligheid ervaren en mede zelf creëren. Ze zijn voortdurend in wisselwerking met elkaar en
met de omgeving waarin van alles evolueert, zijn sociaal, in mindere mate rationeel en ook zelfreferentieel. Wezenlijk is dat de omgeving in belangrijke mate de wisselwerking bepaalt en wat en hoe
verschijnselen evolueren. Agenten die zichtbaar zijn in de wijk bepalen verregaand de toestand en
daarmee de omgeving. Deze zienswijze kom je (logischerwijze) veel tegen bij burgemeesters, colleges, gemeenteraden, burgers. Agenten die zo kijken, herkennen hoe hun aanwezigheid, hulp en
handhaving van de rechtsorde de sociale samenhang versterkt en hoe dat bijdraagt aan veiligheid.
De daarbij passende werkwijze
Agenten gaan veelal signalerend en preventief te werk. Ze zijn veel op straat, spreken veel mensen,
worden door hen op de hoogte gehouden, weten wat er speelt, herkennen hoe onveilige situaties
ontstaan en kunnen vroegtijdig ingrijpen, vaak voor er sprake is van een strafbaar feit. Ze weten,
ervaren en herkennen dat negatieve ontwikkelingen al lang lopen voordat ze echt een probleem
worden. Burgers ervaren de politie als helpend en handhavend tegelijk: de politie is de enige partij
in de samenleving die formeel op straat normerend kan optreden. Vanuit die rol signaleren politieagenten allerhande zaken die van invloed zijn op gedrag van burgers en op de veiligheid in de
samenleving. Zij geven hun waarnemingen door aan andere partijen en instanties. En ze kunnen
waarnemen en een oordeel ontwikkelen of die andere partijen daar op een effectieve manier mee
omgaan. Ze zijn de ogen en oren van medewerkers van alle instanties die op straat, in buurten, op
scholen, actief zijn of moeten zijn.

Dit zijn 2 vormen van organiseren. Ze bepalen hoe agenten werken en handelen. Welke vorm in de
aansturing van een korps domineert, is gebaseerd op de betekenis die aan verschijnselen wordt gegeven2. Anders gezegd: de keuze voor de ene of de andere vorm van organiseren wordt bepaald door de
vooringenomenheid die de leiding heeft bij het toekennen van betekenis aan verschijnselen. Die vooringenomenheid noemen we oriëntatie. De keuze voor de systeemgedreven vorm van organiseren duidt
op dominantie van een rationeel/zelfreferentiële oriëntatie in de leiding van de politie. De oriëntatiemix
op de vloer van de politieorganisatie is sterk bepaald door veel agenten die een sociaal/rationele oriëntatie hebben waarbij zelfreferentiële trekken duidelijk zichtbaar worden.3 Ze willen als vanzelfsprekend
contextgedreven organiseren.
2

Uitgaan van betekenis bij organiseren, is een paradigmatische overgang. Het gevolg is dat er andere begrippen worden gebruikt, die voor veel
lezers niet bekend zijn. Er wordt dan ook in de tekst een beroep gedaan op het inlevingsvermogen van de lezer. Wie zich erin wil verdiepen
verwijzen we naar de site www.sezen.nl waar oriëntaties worden uitgeschreven en een ingang wordt geboden naar literatuur en workshops
om ermee vertrouwd te raken.

3

Wie moeilijk herkent hoe dominant de invloed is van vormen van organiseren en zelf in een sociaal/open of in een sociaal/rationele oriëntatiemix staat, zal gemakkelijk meegaan met rationeel/zelfreferentiële vormen van organiseren als degenen die zich daarvan bedienen de
resultaten beloven die je wilt bereiken. Als je herkent wat in de ene of de andere vorm mogelijk en onmogelijk is, kun je het realiteitsgehalte
van die belofte bepalen.
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In de dagelijkse praktijk kom je deze 2 vormen overal in de korpsen en door elkaar heen tegen. Het
schaadt de effectiviteit dagelijks, tot op medewerkerniveau: beide vormen leveren een vrijwel tegengesteld gedrag op – in o.a. aansturing, houding van agenten, hun manier van kijken, hun aanpak, hoe ze
met agendering omgaan, hoe ze burgers tegemoet treden. De organisatie maakt echter geen duidelijk
onderscheid in waar ze welke vorm inzet. Praat je met agenten en zie je hen aan het werk, dan is vrij
snel duidelijk waar hun affiniteit ligt en krijg je allerlei voorbeelden waaruit blijkt dat ze naar beste inzicht
voortdurend tussen beide vormen laveren. Burgers en medewerkers ervaren die spanning, maar kunnen
die vaak slecht onder woorden brengen, waardoor ze het gevoel hebben geen alternatief te hebben.
De systeemgedreven vorm wordt door agenten uit de basisteams ervaren als druk die vanuit ‘de top’,
het ministerie, het OM wordt opgelegd. Praat je één op één met wijkagenten en hun collega’s in de
basisteams, dan ervaren velen voldoening in hun werk vaak vanuit de contextgedreven vorm, waarin het
voor hen mogelijk is zelf te zien wat nodig is in hun werkgebied.
Het door elkaar inzetten van beide vormen leidt binnen de politieorganisatie tot allerlei verstrooiing, dat
wil zeggen: de organisatie krijgt het niet of moeilijk voor elkaar om energie van medewerkers dezelfde
kant op te richten en om hun werkzaamheden in elkaars verlengde te laten vallen. Dat ziet er uit als:
–

De formele prioriteiten (regionale/landelijke), de lokaal ervaren problemen, de acties die men zou
wensen maar niet komen, leveren een diffuse manier van werken op. Iedereen is druk met plannen en vergaderen en prioriteitsstelling, lang niet altijd met zaken die in de gemeenschap tot een
veiligere situatie leiden.

–

Briefings worden ervaren als worsteling: is die om iedere agent specifieke opdrachten te geven met
expliciete doelen, of om medewerkers context te geven, als ontmoeting om van elkaar te weten
waar ze mee bezig zijn en elkaar daarin kunnen ondersteunen/samenwerken?

–

Leidinggevenden zijn (onbewust) zoekend naar de passende definitie (voor zichzelf) of ervaren
steeds botsingen met – dezelfde – medewerkers. Ze merken dat ze geen doorslaggevend gewicht
hebben om één van beide vormen te laten domineren. Het ontaardt intern in machtsstrijd van
wiens definitie mag gelden.

–

Je ziet tegelijkertijd dat medewerkers hun eigen gang gaan. Ze ervaren veel richtingloosheid en
kunnen dat vaak omzetten in ruimte voor zichzelf. Op die manier lukt het mede om met zo min
mogelijk invloed van ‘de andere vorm’ hun werk te doen.
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Bij de regionale meldkamer komen meldingen binnen. De noodhulp wacht af of
er prio 1 en 2 meldingen komen en gaat daar dan direct (verplicht) op af. Prio 3
en 4 meldingen worden afgeboekt door de meldkamer en later doorgezet naar
de operationeel leidinggevende van de betreffende basiseenheid. Dat is de veelal
uitgevoerde lijn.
In de praktijk van het basisteam: Agenten uit een basisteam, waaronder de wijkagent,
lopen een rondje op een buurtfeest, waar zij erop toe zien of één en ander rustig
verloopt. Voor zover zij waarnemen en met mensen spreken blijkt dit het geval. De
volgende dag meldt de operationeel leidinggevende tijdens de briefing dat er tijdens
hetzelfde buurtfeest 2 meldingen zijn doorgegeven over geluidsoverlast. Voor de
wijkagent ziet het eruit als: “Wat zouden de mensen gedacht hebben die de melding
maakten? Ik zie de politie lopen en die doet niets? Of: waar blijven ze? Terwijl we er
waren! In plaats van dat die meldingen ons direct hadden bereikt en we de boel ter
plaatse hadden kunnen regelen, kan ik nu bij die mensen aan het repareren gaan.”
Veel medewerkers uit basiseenheden ervaren dat prio 1 en 2 meldingen situaties
betreffen waar je direct naartoe gaat, maar waar je als politie vaak preventief niet
veel meer kunt doen. Het zijn vooral de prio 3 en 4 meldingen die ervoor zorgen
dat je contact kunt maken met burgers. “Dit zijn vaak de meldingen die te maken
hebben met leefbaarheid, waar je respect en verbinding vanuit de samenleving mee
opbouwt. En vanuit die positie kun je pas écht boeven vangen.”

Analyse
Burgers melden een probleem, hebben een hulpvraag, vanuit hun context. De melding wordt in de
organisatie van die context losgemaakt en geherdefinieerd, op basis van een protocol/ capaciteitsinschattingen/gewoonte, in elk geval door één of andere vormgeving in systeemgedreven organiseren.
De effectiviteit van het werk dat agenten direct op straat kunnen uitvoeren – een belangrijk deel van
hun vakmanschap – lijdt hier onder. En heeft ook rechtstreeks invloed op de legitimiteit die burgers aan
agenten op straat/in de wijk toekennen.
Centrale prioritering heeft alleen zin als het centraal mogelijk is iets beter te beoordelen dan de partij die
het lokaal gesignaleerd heeft en ter plekke in staat is en bevoegd tot handelen.
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Waarneming 3: Hoe interne definities en werkwijzen de effectiviteit op straat
ondermijnen
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Thema 2:

Het vermogen om naar bevind van zaken te handelen
is ook intern aangetast

Ook hier voeren we een aantal waarnemingen op. Voor meer waarnemingen zie bijlage 2.

Waarneming 4: Rechercheprotocollen – over vermindering van vakmanschap
“De laatste jaren zijn er binnen de politie (en ook het OM en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI)) de nodige programma’s ontstaan, zoals het Programma Versterking Opsporing en Vervolging – na de evaluatie van de Schiedammer parkmoord en
de daaruit voortvloeiende aanbeveling van de commissie Posthumus. Er is een groot
aantal richtlijnen gekomen voor het verrichten van bepaalde onderzoeken. Belangrijker nog: voor het verrichten van handelingen binnen deze onderzoeken. Je moet
daarvoor gecertificeerd zijn en/of je moet ze op een bepaalde wijze uitvoeren.
Veelal worden voor het afnemen van de verhoren – uitgebreide – verhoorplannen
opgesteld. Verhoren worden afgenomen strikt conform het verhoorplan. Zo ging een
rechercheur met een verhoorplan de verhoorkamer in om een getuige te verhoren.
Eén van de eerste vragen die hij stelde, ging over werk. Op de vraag of hij werkte,
antwoordde de getuige dat hij geen werk had. Desondanks vroeg de collega daarop
wat zijn werktijden waren. Nadat de getuige nogmaals had gezegd dat hij geen werk
had, vroeg de collega aan de getuige hoe hij naar het werk toe ging…
Afhankelijk van het soort delict, de te horen persoon of de in te zetten deskundigen
moet een verhoor auditief of zelfs audiovisueel worden opgenomen. Geplande verhoren moeten afgenomen worden op plaatsen waar auditief of audiovisueel registreren mogelijk is. Indien je mobiele apparatuur gebruikt, duurt het inladen op het
systeem net zo lang als het verhoor en kun je niet meer opnieuw inloggen.
Verschillende collega’s en officieren van justitie zetten audiovisuele verhoren ook in
wanneer dat eigenlijk niet nodig is. Tijdens audiovisuele verhoren is je aandacht vaak
meer gericht op de monitor dan op de burger.
Ik zie dat we – telefonisch – afspraken maken om verhoren te plannen, in plaats van
naar de mensen toe te gaan en ze in de thuissituatie te spreken of op het moment
dat ze daar behoefte aan hebben. Verhoren worden pas afgenomen nadat uren
(soms zelfs dagen of weken) geïnvesteerd is in het opstellen van verhoorplannen.
Of je bent vooral druk bezig met het invullen van een matrix (verhoorplan, aangifte,
etc.), méér dan met wat er door de burger echt gezegd wordt of wat je nog meer
tijdens het verhoor zou kunnen waarnemen.”
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Een waar gebeurd verhoor, dat niemand passend vindt. Tegelijk is het te begrijpen dat het voorkomt.
Certificeringen en richtlijnen die ingrijpen op het handelingsniveau van medewerkers, zorgen ervoor dat
zij handelingsvoorschriften gaan volgen en niet meer de situatie op zich in ogenschouw nemen. Wie
strak richtlijnen volgt, raakt het vermogen kwijt om per situatie te herkennen wat past en te putten uit
zijn ervaring en creativiteit. Bovendien ervaren medewerkers dat ze vaak afgerekend worden op het
volgen van procedures, zelfs als betrokkenen met elkaar vaststellen dat die in allerlei ‘specifieke’ situaties
niet passen. Vaak wordt de regel dan toch gevolgd en niet het eigen inzicht of ‘gezonde verstand’, uit
vrees als disloyaal aan de organisatie of het bevoegd gezag gezien te worden. Of omdat men beargumenteert dat ”er over zo’n regel is nagedacht, hij is er niet voor niks.” Regels definiëren zo een toestand,
waarin als vanzelf medewerkers meer bezig zijn met (angst om te) voldoen aan een interne regel, dan
dat ze durven en kunnen staan op hun vakmanschap: op wat zij in een situatie nodig achten en wat zij
daarin voor burgers betekenen.
Richtlijnen volgen en certificaten uitgeven, is geen garantie op kwaliteitsverhoging of effectiviteitsverbetering van het werk van de politie en kan zelfs tot het tegendeel leiden.

Waarneming 5: Administratieve druk –
‘hoe meer we buiten zijn, hoe langer we binnen zitten’
Alles wat agenten buiten doen moet vastgelegd worden. Van een 8-urige noodhulpdienst zijn ze 2 uur bezig met het verwerken van meldingen en acties: administratie. Of de verwerking van gestolen goederen. Omdat het nogal eens om een
groot aantal stuks gaat, en alles in detail schriftelijk moet worden vastgelegd, kost
dat veel tijd.
Bij mensen van opsporing hetzelfde: “30% van onze tijd zijn we bezig met opsporing, 70% met de administratie. Het bellen en regelen om het dossier helder te
krijgen kost veel tijd. Bijvoorbeeld simpelweg en vaak voorkomend: de eigenaar
van een telefoonnummer achterhalen. Dat betekent: formulier opmaken, printen
en ondertekenen, inscannen, formulier RIK (regionaal informatie knooppunt) opmaken, uploaden andere formulier, klein formuliertje toevoegen met het nummer
erop, uploaden bij andere formulieren, alles versturen naar RIK. En bij RIK zijn ze ook
een eigen eiland begonnen. Vroeger ging je gewoon even langs of belde je even.
In het systeem kun je maar per periodes van 10 dagen terugzoeken. Terwijl je voor
een verhoor bijvoorbeeld alle contacten en overtredingen/misdrijven van iemand op
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een rij wil hebben: hoe gevaarlijk is iemand en waarom? Er gaat zo gruwelijk veel
tijd inzitten.”
Na een kort gesprekje met iemand op straat van wie de auto enkele minuten ervoor net niet gestolen was, maar die wel in de actie schade opgelopen had, was
de politieman in kwestie 3 kwartier bezig om alles uit te schrijven. Hij vroeg aan de
aangever of hij van diens pc en internetverbinding gebruik mocht maken. “Anders
moet ik het hier allemaal op gaan schrijven en op kantoor alles weer overtypen en
invoeren.” Of: “Met geluk ben ik 45 minuten bezig met verslaglegging van een
5-minutengesprek met jeugd op straat, zeg een man of 10, die hier en daar wat
problemen veroorzaken.”
Bijzonder Veel Handelingen. Een vrachtwagen probeerde een tunnel door te rijden
die daarvoor te laag was. Daardoor moest de snelweg worden afgesloten. De melding komt binnen via het fms/gms-systeem bij de regionale meldkamer en wordt in
BVH ingevoerd: tijd, plaats, soort melding. Na de invoering van de maatschappelijke
klasse worden ‘kaarten’ doorlopen waarbij allerlei gegevens nodig zijn. Het systeem
vraagt om de precieze hectometerpaal. Er wordt een waarde ingegeven die het systeem niet herkent: de melding mislukt en moet helemaal van voren af aan opnieuw
ingevoerd worden. Via internet wordt getracht de hectometerpaal te achterhalen.
Vervolgens worden de acties, verdeeld over vier kaarten (met subcategorieën) ingevoerd die passen bij de gekozen maatschappelijke klasse. Eerst wordt nog de naam
van een collega ingevoerd die aanwezig was bij de aangifte, anders kan deze niet
aan de betreffende melding werken.
De invoer van de nationaliteit van de vrachtwagenbestuurder: op het paspoort staat
Bosnië-Herzegovina. Het systeem herkent dit niet. Er wordt gezocht in lijsten naar
de juiste afkorting. Is het dan toch BOS in plaats van BSN, of ... enz. Het blijkt dat
de man geboren is toen dit gebied nog Joegoslavië heette, waardoor zijn gegevens
geweigerd worden door BVH. Na het raadplegen van internet en met hulp van een
wat oudere collega, wordt dit duidelijk. Dan wordt ingevoerd wat de betrokkenheid
is van de persoon bij het strafbaar feit. De diender in kwestie was 40 minuten bezig
met het invoeren van het verkeersongeval.
Vaak vraagt het systeem om niet-relevante zaken. Als een diender deze niet weet,
weigert het systeem vervolgstappen. Zo vertelt iemand dat hij vastliep omdat hij niet
wist of de persoon in kwestie diabetes had. Hij kon de identificatie van de persoon
daarna niet vastleggen, de melding mislukt en er wordt gevraagd van vooraf aan te
beginnen.
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Vaak veranderende wachtwoorden waar medewerkers in een basisteam mee te maken hebben. Een indruk:
1
BVH
14 Sociale media als Twitter – het
2
BVO
korps/afdeling communicatie
3
PING (intranet)
vraagt om je wachtwoord om
4
BVCM
eventueel niet-passende Tweets
5
P-info (kentekens)
naderhand te kunnen verwijderen.
6
GBA (gemeentebasisadministratie)
15 Politieacademie inlog
7
Windows/PC
16 Werktelefoon
8
Dagrapportage raadplegen
17 Systemen van andere regio’s hebben
9
‘vraag en antwoord’
weer andere wachtwoorden
10 BPS (systeem voor BVH)
18 Sleutelkast noodauto’s.
11 Telefoongids
In geval van nood worden sleutel12 Kleding, webshop politieoutfit
kasten met een betonschaar
13 Reserveren auto
opengebroken.

Analyse
Systemen zijn dominant in het dagelijks werk van basisteams. Alle handelingen buiten moeten geadministreerd worden, via van te voren bepaalde definities. Gevolg is dat als vanzelf degene die de definities
in het systeem bepaalt en degene die erop toeziet dat het systeem naar behoren gevuld wordt, de baas
worden over het werk van agenten buiten.
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De maatschappelijke klasse die voor de melding in BVH gekozen wordt/moet worden,
bepaalt de verdere afbakening wat je verder in kan voeren. Er ontstaan problemen als
een melding onder meerdere maatschappelijke klassen is te boeken. Of als men niet
weet te kiezen. ‘Algemene mutatie’ is dan het toverwoord. Je ziet dan dat een analist in
dienst komt voor 28 uur in de week, die op een aparte excel-sheet de ingevoerde gegevens herordent om voor een basiseenheid overzichten te maken van wat men ingevoerd
heeft en om meer recht te kunnen doen aan de meerduidigheid van de praktijk.
Politiemensen hebben allemaal en dagelijks te maken met BVH. Voor een basiseenheid is vaak niet duidelijk waar het invoeren van deze gegevens goed voor is. Ze
ondervinden er weinig tot geen praktische waarde van. Vermoed wordt dat het
handig is voor analyses op een hoger niveau, al twijfelt men daar erg aan, gegeven
hun ervaring dat hun weergave in het systeem vaak afwijkt van wat ze in de praktijk
waargenomen en meegemaakt hebben.
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Agenten ervaren dat systemen zijn ingericht vanuit wantrouwen ten aanzien van medewerkers-verantwoordelijkheid en vakmanschap. Het gevolg is dat ze zich niet serieus genomen voelen. Een praktisch
gevolg is dat agenten bij het naderen van het einde van hun dienst zich regelmatig 2 keer bedenken of ze
nog de straat opgaan of nog iets oppakken als ze daarbij inschatten dat de verslaglegging ervan maakt
dat ze ruim over hun werktijd heengaan. Dan wacht het maar tot morgen. In plaats van dat technologie
zo ingezet wordt dat het agenten ontlast en juist helpt om de straat op te gaan, werkt deze tegen.
De huidige systemen reduceren en herdefiniëren de realiteit die agenten buiten meemaken. Ook onderdelen die faciliterend zouden moeten zijn, zijn eigen machten geworden die zelf ieder specificaties bepalen waaraan andere medewerkers moeten voldoen om over de faciliteit/dienst te kunnen beschikken.
Ze versterken de aandacht op de eigen organisatie, interne procedures, en zorgen voor binnenzitten.

Waarneming 6: Capaciteitsproblematiek – over planningen, structuren en
regels buiten het vak om
Op een avond wordt er door een groep jongeren ernstige openlijke geweldpleging
gepleegd. Deze geweldpleging heeft veel schade en onrust opgeleverd bij de aangevers en de buurt. Al snel zijn er verdachten bekend: 6 minderjarigen. Aangiftes
en getuigenverklaringen worden opgenomen en de aanhouding buiten heterdaad
wordt verleend door de Officier van Justitie. Alles ligt klaar om de verdachten aan
te houden.
Uit het basisteam komt naar voren dat het tactisch het beste is om de 6 verdachten
tegelijk aan te houden. Zo kan de onrust in de buurt het snelst afnemen en door het
lik-op-stuk-beleid hopen ze herhaling in de toekomst te voorkomen.
De jeugdmedewerker gaat samen met de Operationeel Coördinator het rooster bekijken van de komende week (en weken). Hieruit blijkt dat er in de eigen basiseenheid geen capaciteit is naast de als verplicht opgelegde diensten (noodhulp, planton,
daco, didaco, etc). In verband met het belang van de zaak gaan de jeugdmedewerker en de OC ’shoppen‘ bij andere eenheden en afdelingen. Helaas blijkt ook hier
geen extra capaciteit te zijn, mede door andere onderzoeken, vakanties.

Analyse
Tijdsindeling verloopt via van te voren geplande, expliciet omschreven activiteiten of taken. Deze worden
ingepland, omgeven door restricties van wetten en regelingen over rusttijden, verloven, dienstsoorten
etc. en bekendmakingstijd die daarvoor nodig is.
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Een tweede element dat hier speelt en wat meer verborgen zit, is de zelfreferentialiteit van medewerkers. Door het steeds verder expliciteren en opknippen van taken en functies, zijn ook de regels, zekerheden en rechten voor medewerkers steeds explicieter geworden. In zo’n situatie van enerzijds systemen
en planningen waarin zij vastgezet worden en anderzijds de regels van diezelfde systemen waarop zij
zich kunnen beroepen, kunnen medewerkers gemakkelijk van zichzelf uitgaan, ‘ze hebben er toch recht
op’. In zo’n situatie wordt het zowel in sociale en collegiale waardering als in tijd/geld lang niet altijd
gewaardeerd om een dienst te wisselen of de eigen planning aan te passen.

Waarneming 7: Tijd aan een wijk kunnen besteden is iets anders dan op straat
aanwezig zijn
Een meerjarendoelstelling voor de politie is: wijkagenten besteden gemiddeld 80%
van hun tijd aan de wijk. Het aantal wijkagenten in een korps is conform de landelijke verdeelsleutel 1 per 5000.
Tijdsverdeling voor een wijkagent:
1/3 van hun tijd draaien van noodhulpdiensten,
1/3 overleggen en vergaderingen en
1/3 werk in de wijk.
Deze cijfers komen grofweg overeen met het COT-AEF-rapport (30,4% beschikbare
tijd in de wijk). Die 1/ 3 tijd in de wijk is niet hetzelfde als fysiek aanwezig in de wijk
zijn. Een deel van deze tijd wordt besteed aan administratieve informatieverwerking,
inclusief administratie overgehouden aan de noodhulp. Wijkagenten schatten zelf in
zo’n 60-70% van de ‘wijktijd’ daadwerkelijk in de wijk rond te lopen en mensen te
spreken waarbij zij zelf hun werk kunnen bepalen aan de hand van wat er nodig is.
Wijkagent: “Je moet al je acties administreren, je hebt je e-mail en andere admini-
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Wie van te voren kan plannen voor een specifieke taak of activiteit, blijkt altijd voor te gaan op de ruimte
die agenten op straat nodig hebben. De ruimte die ze daar nodig hebben is juist open, niet van te voren
ingepland of gedefinieerd, zonder dominante eigen agenda. Gevolg is dat interne planners die gewend
zijn te werken met expliciete acties en taakomschrijvingen, de tijdsbestekken voor buiten als tijd zien die
vrij en te kapen is. Er is geen gordel of afspraak in de organisatie die deze tijd en capaciteit beschermt.
En zelfs als er een concrete aanleiding vanuit de lokaliteit is zoals in dit voorbeeld, dan is de interne
planningsdruk zo groot, dat die de druk en problemen van de gemeenschap overtreft, en de eerder
gemaakte afspraken over planningen en inroostering blijven staan.
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stratie van het afhandelen van lopende problemen. ‘Het is één grote mailcultuur.’ En
denk ook aan aangiftes die moeten worden opgenomen, de evenementenplanning
of andere ‘aandachtspunten’ die uit projecten of landelijke prioriteiten voortkomen.
Je wordt geleefd door de waan van de dag, je kunt bijna niets structureels oppakken, zeg maar niets.” Bovendien wordt een wijkagent gezien als de vertaler van het
beleid in zijn wijk, samenwerking met OM en recherche, is bezig met bedrijven en
ondernemen, met de burgemeester, netwerker met welzijnsorganisaties, gemeente,
woningbouwcoöperaties, verzekering etc. en heeft vaak nog een speciaal taakaccent (zoals milieu).
“Dit alles brengt een situatie met zich mee dat je altijd met een doel aanwezig bent
in de wijk, nooit meer ‘zomaar’ om te zien hoe het gaat. Moet je voorstellen wat
we daardoor allemaal niet oppikken. Of wat we gemakkelijk kunnen regelen als we
er meer zijn.”
Tijd voor en in de wijk is dus niet hetzelfde als zichtbaar zijn. Over zichtbaarheid
en de effecten ervan wordt weinig gepraat. De tijd die aan de wijk besteed wordt,
wordt gemeten aan de hand van de administratie in systemen die als ‘wijkgerelateerd’ te labelen zijn.
Wijkagent: “Je wordt door systemen en procedures gestuurd, niet meer inhoudelijk. We worden door onze leidinggevenden tegelijk heel vrij gelaten – zolang we
de systemen maar volgen en vullen. Maar het is vrijheid die er niet toe leidt dat we
veel met eenzelfde focus samenwerken of elkaar ondersteunen. Alles is opgeknipt,
iedereen heeft zijn of haar eigen projecten, prioriteiten, druk van dingen die moeten of op een bepaalde manier moeten. En dan heb ik het over de binnenkant. De
burger staat erbij en kijkt ernaar.”
Het is niet nodig dat het altijd zo gaat: De stadwacht in sommige gemeenten is wel
buiten. Gemiddeld 6 van de 8 uur. In hun taakomschrijving staat dat ze de oren en
ogen van de politie zijn. Zij hebben vrijwel geen systeemdruk. Zij vroegen zich af
waarom zij niet vaker werden ingezet door de politie.
In 2010 heeft de politie een landelijk project gestart waarbij diverse basisteams
(proeftuinen) een zoektocht konden beginnen naar werk- en inrichtingsvormen
waarbij de vragen van burgers leidend kunnen zijn en er meer probleemgericht
gewerkt kan gaan worden. Van de teams is ons beeld dat ze wel contextgedreven
willen werken, maar op een systeemgedreven manier aan de slag zijn.
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Een belangrijke waarneming hierbij is dat de opsporingslijst hard groeit en zorgelijk wordt genoemd. Als
probleem wordt capaciteitstekort genoemd en het ontbreken van koppeling tussen blauw en recherche. In het licht van de eerdere bevindingen is goed te begrijpen dat de opsporingslijst groeit en men
grote druk ervaart. Als handhaving in de aandacht, planning en inrichting achterblijft bij de opsporing,
ontstaat een situatie van dweilen met de kraan open. Als negatieve tendensen in de kinderschoenen in
buurten niet meer herkend of vroegtijdig opgepakt worden, is de uitkomst dat de recherche geconfronteerd wordt met steeds grotere en ernstigere uitwassen, die ook steeds meer (specialistische) capaciteit
vragen. Je komt als politie en samenleving in een negatieve spiraal.
Daar zijn belangrijke externe consequenties aan verbonden
Wellicht de belangrijkste: de politie is bij de huidige vorm van organiseren niet meer in staat op
straat een norm te stellen of die te onderhouden. Anders gezegd: ze verliest veel effectiviteit doordat handhaving niet op een contextgedreven manier georganiseerd wordt. Ze verliest daardoor ook
aanzien en legitimiteit. Politiemensen zelf ervaren devaluatie van hun vak, het gaat ten koste van
hun beroepstrots.
Burgers kennen of delen de prioriteiten niet. Ze zien dat niets wordt gedaan aan voor hen belangrijke zaken, terwijl de politie die zaken wel ziet of hoort. Ze reageren in termen van ontevredenheid.
De politie wil dit dan oplossen door nog meer inzet van mensen bij een systeemgedreven vorm van
organiseren. Dat leidt wel tot een vraag naar meer agenten, maar niet tot oplossing van de problemen.
Vroegtijdige signalering van negatieve ontwikkelingen in buurten en wijken is vaak onmogelijk.
Problemen kunnen daar groeien en escaleren bij deze systeemgedreven vorm van organiseren.
Vroegtijdige signalering van problemen heeft een zeer gunstige uitwerking bij allerlei maatschappelijke diensten, van jeugdzorg tot re-integratie. Gemeenten proberen dit op te lossen door zelf
meer mensen de straat op te sturen.
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De algemene toepassing van de systeemgedreven vorm van organiseren die de politie, het Openbaar
Ministerie en de korpsbeheerders in alle korpsen in Nederland gebruiken, is verreweg de belangrijkste
oorzaak van alle gesignaleerde problemen. Zowel in de cases die we hier hebben opgevoerd als in de
onderzoeksresultaten van het COT en Andersson Elffers Felix.
Waar het begrip informatiegestuurde politie wordt gebruikt, betreft het de systeemgedreven vorm,
waarbij alle waarnemingen en ervaringen van dienders in systemen worden vastgelegd. Die systemen
zijn ingericht op het gebruik van strakke definities en protocollen, zodat de top prioriteiten kan stellen en
de voet van de organisatie expliciet kan worden aangestuurd. Die vorm van organiseren leidt ook tot een
naar binnen gekeerde organisatie die de problemen in en wensen van de buitenwereld zodanig filtert,
dat ze bij haar eigen vorm van organiseren passen.
Dat klemt temeer nu zich fundamentele veranderingen voltrekken die de samenleving in een andere
toestand brengen. Die veranderingen hebben we niet in beleid teruggevonden, maar wel in discussies
waarin men zoekt naar passend beleid. Of men pikt er een probleem uit, maakt dat los van de context waarin het is ontstaan en gaat ermee experimenteren, om dan later te constateren dat het geen
(gewenst) resultaat heeft opgeleverd. Soms leidt het tot nieuwe specificaties voor systemen en grotere
complexiteit. Een effect is dat in elk korps op tientallen thema’s tegelijkertijd projecten lopen die weer
allemaal capaciteit vragen en prioriteit en planning en dus vergaderingen en agenten binnenhouden.
Het levert nog moeilijkere en complexere besturing en systeemontwikkeling op.

Vier fundamentele veranderingen
in de samenleving

De opgekomen en doorbrekende dominantie van zelfreferentialiteit
Wetenschap en technologie hebben ons vooruitgang gebracht en waar we nu zijn: mensen zijn verregaand onafhankelijk van de omstandigheden en van anderen. Ze staan nu als individuen in de wereld,
streven naar een hoge kwaliteit van leven. Kiezen een partner die bij hun manier van leven past. Gebruiken de nieuwste technologie omdat die hen ligt en hun werkwijze schraagt. Ze wonen waar ze het
prettig vinden en zoeken werk dat bij hen past. Ze sluiten contracten met meerdere opdrachtgevers,
richten hun werkweek in naar wens, zijn hun eigen baas, worden zzp-er (zelfstandige zonder personeel).
Inmiddels is een fors deel van de arbeidsmarkt zo georganiseerd.
Er kan geen twijfel over bestaan dat deze trend doorzet omdat ze past bij de omstandigheden. Contextgedreven werken past daar weer bij als een dak op een huis. Niet alleen willen zelfreferentiële mensen
graag door anderen geholpen worden, maar ze willen ook een vorm van werken waarin ze van zichzelf
kunnen uitgaan. Als uitwas herkennen we de individuen die zodanig van zichzelf uitgaan dat ze geen
ruimte voor anderen laten.
Contextgedreven werken en organiseren past bij die ontwikkeling, maar het zou naïef zijn een organisatie eraan over te leveren zonder inzicht in en toezicht op de ontwikkeling van die vorm van werken en
organiseren. Het vraagt om ratio’s die de ontwikkeling van de resultaten van contextgedreven werken in
de loop van een tijdsperiode laten zien: de trend in de ontwikkeling. Zo’n set ratio’s is principieel gebaseerd op de ontwikkeling van de samenleving in buurten en wijken: ze evalueert of ontwikkelingen de
gewenste kant opgaan en of dat in een tijd gebeurt die te verwachten is.

De opkomst van beeldcultuur
De overgang van tekst op beeld als belangrijkste drager van informatieoverdracht heeft verreikende gevolgen. Zo is het binnenkort voor elke burger mogelijk om via zijn mobiele telefoon te beschikken over
een video-camera die het mogelijk maakt in beeld weer te geven wat hij meemaakt. Een ander gebruik
van video-technologie is de inloopstudio, waarin mensen vertellen wat ze meemaken of wensen en anderen dat via een internetkanaal kunnen zien. Ze kunnen in de studio vertellen dat ze een baan zoeken
of werkgevers dat ze medewerkers zoeken. Of mantelzorgers die om hulp vragen die hen tijdelijk ontlast
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Deze dominantie van de systeemgedreven vorm van organiseren brengt het gevaar met zich mee dat
ze de ontwikkelingen in de samenleving vanuit die vorm filtert. Of dat het geval is zie je pas als je die
ontwikkelingen benoemt en nagaat of en hoe de politie daarmee omgaat.
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zodat ze er even uit kunnen (respijtzorg), of mensen die vertellen wat in hun buurt speelt, scholen die
aandacht vragen voor campagnes en projecten, jongeren die documentaires maken over zichzelf en/of
mensen uit de buurt, enz. Zulk gebruik van moderne technologie onderhoudt en stimuleert sociale bindingen. Het is een moderne vorm van lokale omroep. Het is een heel ander gebruik van moderne media
dan de zelfreferentiële vorm, waarbij jij een vraag hebt, die op internet zet en hoopt dat je gevonden
wordt en iemand antwoord op de vraag geeft.
Sociaal gebruik van moderne media biedt tal van mogelijkheden waarin jongeren een hoofdrol kunnen
spelen en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid vormgeven. Het is een fantastisch middel om
het zelfregelend en bindend vermogen van de samenleving te stimuleren. Het verandert onder andere
de werkwijze van gemeenten, verandert buurt- en politiewerk, de participatie van scholen. Het is een
nieuwe invulling van lokale journalistiek. En het kan!
Deze fundamentele overgang ontstaat, is op iedere plek anders. Het vraagt een open oriëntatie, kan niet
worden geconstrueerd. Contextgedreven werken en organiseren nodigen uit om van dit soort nieuwe
mogelijkheden gebruik te maken. Het vraagt een andere – vernieuwde en vernieuwende – werkwijze
van lokale overheden en dienstverleners.

Overgang op een communicatie-infrastructuur ipv een EDP-infrastructuur
Inmiddels is een nieuwe communicatieve infrastructuur ontstaan – internet, gsm, smart-phones, I-pads,
cellulaire netwerken waar vrijwel alle burgers en medewerkers van organisaties gebruik van maken. Die
nieuwe infrastructuur ondersteunt de mogelijkheden van mensen ter plekke, waar ze ook zijn. Ze maakt
mensen informatie-onafhankelijk van plaats en tijd, stapelt lichte, praktische applicaties en kan goedkoop en snel worden doorontwikkeld op basis van gebruikerservaringen. Ze ondersteunt en versterkt
openheid, informatie delen, samenwerken, directe afhandeling, allemaal elementen van contextgedreven werken. Er kan geen twijfel aan bestaan dat deze infrastructuur zich verder ontwikkelt. Ze is het pad
naar de toekomst wat betreft het gebruik van moderne ICT en nodigt uit tot contextgedreven werken.
De huidige architectuur van computersystemen in vooral grote organisaties – ook bij de politie – is
gebaseerd op dataverwerking ofwel Electronic Data Processing (EDP). Systeemgedreven inrichten van
een organisatie past daarbij, kan gebaseerd blijven op zo’n EDP-infrastructuur en maakt waar mogelijk
gebruik van de nieuwe communicatieve mogelijkheden die zijn ontstaan. Echter: het is een versleten jas
voor organisaties die hun dienstverlening willen baseren op wisselwerking met de buitenwereld.
Er kan geen twijfel aan bestaan dat deze ontwikkeling de politieorganisatie dwingt tot transformatie
naar lokaal contextgedreven werken. De nieuwe technologische mogelijkheden in de nieuwe infrastructuur worden inmiddels alom gebruikt en zorgen massaal voor nieuwe vormen van werken, zoals de
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De multiculturele samenleving: herkennen wat voor mensen betekenis heeft
In relatief korte tijd is onze samenleving heterogeen geworden. Niet alleen door de komst van mensen
uit allerlei culturen, maar ook doordat mensen langer leven en de spreiding van jong en oud nog steeds
groter wordt. De mix van verschillen in culturen, leeftijden en hoe mensen in de wereld staan en aan
verschijnselen betekenis geven, is explosief toegenomen. Daar komt nog bij dat we met allerlei mensen
waar ook ter wereld in gesprek zijn om problemen op te lossen die de landsgrenzen overschrijden.
In zulke omstandigheden is duidelijk dat organisaties als de politie moeten kunnen herkennen hoe mensen in de wereld staan en wat er voor hem of haar toe doet. En ze mag en moet dat ook vragen van
allerlei organisaties die er zijn om sociale samenhang in de samenleving te bevorderen.
In die mix van verschillen ligt spanning tussen groepen onderling en spanning tussen organisaties zoals
de politie en groepen voor de hand. En het is bijna vanzelfsprekend dat autochtonen gaan zoeken naar
hun eigen normen en waarden om die te beschermen of dominant te verklaren.
De politie staat midden in deze ontwikkeling. Wil ze haar rol blijven spelen met een minimum aan spanning, dan zal ze in staat moeten zijn de verschillen in oriëntatie van mensen te herkennen en hoe dat in
gedrag tot uitdrukking komt. De politieorganisatie zal over het vermogen moeten beschikken daarnaar
te handelen. Ze zal in staat moeten zijn contextgedreven te werken en te organiseren.
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zelfstandige zonder personeel, en past bij een samenleving waarin zelfreferentialiteit is gaan domineren.
Het is een ontwikkeling die niet is tegen te houden en waarin organisaties mee moeten, willen ze medewerkers aan zich kunnen blijven binden.
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Of de politieorganisatie deze ontwikkelingen ziet kan blijken uit documenten en/of de manier waarop ze
verandert. De kernvraag is of men betekenisgeving herkent. Dat men zowel herkent dat de verschijnselen in de samenleving een expressie zijn van – of uitnodigen tot – een andere mix van betekenisgeving.
En dat men ziet dat vormen van organiseren, die men in de organisatie gebruikt, ook een expressie van
betekenisgeving zijn. En hoe die twee werelden van betekenisgeving op elkaar zouden moeten aansluiten. Reorganiseert of transformeert de politie?

Het verschil tussen reorganiseren en transformeren
Bij reorganiseren ga je uit van de bestaande werkwijze en vormen van organiseren. De leiding stelt zich
een organisatie voor waarin de eisen die de leiding ziet als uitdagingen van deze tijd zijn opgelost. Daarbij houdt ze rekening met wat volgens de huidige vorm van organiseren haalbaar is en hoe de ‘mindset’
is van de leidende organen van de organisatie. Deze interne elementen (groepsdenken) geeft ze evenveel – zo niet meer – gewicht als de trends die van buitenaf op de organisatie afkomen. Leiderschap
zoekt een route om naar de nieuwe organisatie te komen en moet de kwaliteit hebben om de interne
en externe ontwikkelingen met elkaar te verenigen.
Figuur 1 – Reorganiseren:
42%.$3

van de bestaande ‘IST’ naar de
gewenste ‘SOLL’ situatie.

)34

,%)$%23#(!0

3/,,

'2/%03$%.+%.

Bij transformeren wordt herkend dat de betekenis die de samenleving aan verschijnselen geeft een andere is dan die de organisatie aan diezelfde verschijnselen geeft. Die betekenisgeving van de organisatie
komt tot uiting in de huidige vormen van organiseren en in de oriëntatiemix van de leiding. Er ontstaan
twee toekomsten:

27

Een toekomst die men niet goed weet en kent, maar die voortvloeit uit de nieuwe toestand van
de samenleving en wat er om die samenleving heen gebeurt. De organisatie moet hiervoor nieuwe
vormen vinden om aansluiting te houden en om effectief te zijn.

–

Een toekomst die men wel weet, althans waarvan men redelijk zeker is, omdat het vragen en vraagstukken betreft die passend met de huidige manier van werken en vormen van organiseren op te
lossen zijn.

Figuur 2 – Transformeren:
42%.$3

van de bestaande ‘IST’situatie
naar een op trends gebaseerde
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‘SOLL’ situatie naast een gewenste ‘SOLL’ situatie.
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Vanuit de optiek van figuur 2 ziet het vraagstuk er voor de leiding als volgt uit:
Figuur 3 – Vork in de weg:
42%.$3

overgang op een ander
paradigma met een andere
vorm van organiseren.
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De bovenste lijn geeft aan dat je als leiding niet van te voren kunt weten of bedenken wat de oplossing
is voor de vraagstukken die op je afkomen en die voortvloeien uit een andere toestand van de samenleving. Je kunt – in ieder geval in theorie en door mensen met een brede oriëntatiemix ook in de praktijk
– wel zien en aangeven welke richting het uitgaat. Als leiding schets je die richting als weg die je met
de organisatie gaat volgen. Je weet dat je op die weg allerlei nieuwe mogelijkheden zult tegenkomen
die je nu niet kunt verzinnen maar die wel herkend worden als passend bij de toestand van de samenleving. Het proces op deze weg voltrekt zich evolutionair. Het probleem is dat je vanuit het heersende
paradigma in de top niet gemakkelijk kunt herkennen wat een passende oplossing of vormgeving is.
Daar heb je hulp van partijen van buiten voor nodig die beschikken over alle oriëntaties en alle vormen
van organiseren.
De onderste lijn geeft aan dat wat je nu al doet en goed kunt, ook blijft doen waar het past. De bovenste
lijn wordt vertrekpunt van sturing en handelen. Wat goed is blijft behouden en wordt hooguit aangepast
om in de nieuwe vormgeving van de organisatie mee te kunnen.

We zien reorganiseren, niet transformeren
Dat de politie-organisatie in aanmerking komt voor transformeren, blijkt uit alle waarnemingen in dit
rapport. Daarnaast spelen ontwikkelingen, die door de Politietop als grondslag worden gezien voor de
selectie van de nieuwe regio-chefs van de Nationale Politie:

Ontwikkelingen4
1
2
3
4
5
6
7

4

Veiligheid vraagt in toenemende mate een bovenlokale, (inter)nationale aanpak en een intensieve
samenwerking tussen de ketenpartners en maatschappelijke organisaties.
Handhaving en opsporing moeten elkaar steeds meer versterken. Actieve sturing hierop is gewenst.
De technologische ontwikkelingen op het gebied van ICT en informatievoorziening moeten beter
worden benut.
Terugdringen van de overhead en administratieve lasten met 25 procent.
Bij de politiemedewerkers leeft een sterke behoefte aan herwaardering van het vak.
Optreden van politiemedewerkers is niet meer vanzelfsprekend gelegitimeerd.
Incidenten krijgen in de media veel aandacht.

ABD Politie-top, 25 mei 2011, profielschets kwartiermaker en beoogd regio-chef.
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–

Bij veel leden in de Tweede Kamer en in de samenleving wordt de manier waarop we met elkaar
omgaan en we steeds meer van onszelf uitgaan, als belangrijkste probleem van deze tijd gezien.
Daarbij past een lokaal contextgedreven georganiseerde politieorganisatie, niet lokaal systeemgedreven. Burgers hebben het als eerste punt genoemde veiligheidsprobleem in bovenstaand lijstje
niet als ervaring, maar hooguit als beeld van de media op hun netvlies. Veiligheid zoals geformuleerd in punt 1 van het lijstje nodigt uit tot systeemgedreven organiseren.

–

Bij een contextgedreven werkwijze liggen handhaven en opsporing in elkaars verlengde, lopen
door elkaar heen. Je krijgt dat op lokaal niveau als het ware cadeau, het is een vanzelfsprekendheid. Door regionaal en nationaal systeemgedreven te werken en de politie daarnaar in te richten,
ontstaan verschillende vormen van handhaving en opsporing die elkaar versterken en niet uitsluiten
(punt 2).

–

De opkomst van internet en de explosieve groei van mogelijkheden door internet via smart-phones
en gebruik van I-Pads, heeft men geïnterpreteerd vanuit de bestaande omgang met ICT en een
EDP-infrastructuur (punt 3). Dat de nieuwe mogelijkheden uitnodigen tot contextgedreven werken
en een communicatieve infrastructuur, krijgt in de aansturing geen aandacht. Medewerkers in de
korpsen die met de samenleving verbonden zijn, beleven dat wel en zeer sterk.

–

De administratieve druk (punt 4) is inherent aan de huidige vorm van organiseren. Als die vorm niet
wordt veranderd voor lokaal politiewerk op een manier die past bij contextgedreven werken en
inrichten, is het utopie dat de administratieve druk omlaag kan.

–

Politiemensen willen contextgedreven werken. Dat is de kern van hun vak (punt 5).

–

De invloed van overgang op beeldcultuur in de samenleving in combinatie met de groei van zelfreferentialiteit en het ongenoegen over het functioneren van de overheid (punt 6) worden teruggebracht tot ‘incidenten’ die in de media aandacht trekken (punt 7). De grote veranderingen in de
samenleving worden niet met elkaar in verband gebracht zodat de diepere betekenis onbesproken
blijft.

Uit dit lijstje komt het beeld naar voren dat degenen die betrokken zijn bij de inrichting van de Nationale
Politie niet zien dat het gaat om een paradigmatische overgang. Ze gaan uit van figuur 1 en stellen een
reorganisatie voor. Gezien de waarnemingen uit deze scan is het aannemelijk dat de werkwijze die ge-
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Als we onze bevindingen naast dit lijstje van ontwikkelingen leggen, ontstaat het volgende beeld:
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paard gaat met een reorganisatie de problemen van de lokale politie en de lokale gemeenschap verder
zal versterken, dat gestelde doelen niet gehaald zullen worden en dat de zorgen van burgers eerder
toe- dan af- zullen nemen.

Hoe transformeer je een organisatie?
Elke transformatie begint met een proces aan de top. Die krijgt zicht op en gaat herkennen dat een
transformatie en geen reorganisatie nodig is. Pas als de top dat ziet en dat met elkaar deelt, kan het
proces worden versterkt en vervolgd door – op een aangepaste manier – steeds meer afdelingen of eenheden ermee in aanraking te brengen. De kunst is de vloer van de organisatie te inspireren en energie te
geven, zodat ze aan de gang gaat op een contextgedreven manier waar dat passend is. Daarvoor moeten de medewerkers het vertrouwen hebben dat ze niet worden teruggefloten, dat ze worden geholpen
waar dat nodig is, dat ze de organisatie zien veranderen van top-down in bottom-up waar dat passend
is. De veranderingen voltrekken zich evolutionair: net zo snel als betrokkenen dat kunnen. Het is een
competentieverhogend proces waarin mensen naar bevind van zaken leren handelen en daarop vertrouwen – de organisatie krijgt een zelfdragende kern die met haar omgeving mee kan blijven veranderen.
In dat proces zal de top een visiestatement afgeven die de medewerkers kunnen gebruiken om zich te
legitimeren. Zo’n transformatieproces duurt minimaal 2,5 jaar en kost – als dat past in de tijd en bij de
omstandigheden – veel minder energie van mensen – dus ook geld – dan een reorganisatie.
Overgang op andere vormen van organiseren is lastig, omdat het wil zeggen dat je aan verschijnselen
en gebeurtenissen een andere betekenis verwacht wordt te geven dan je gewend bent te doen. Vrijwel
iedereen is gepokt en gemazeld in interne vormen van organiseren. Dat is wat we geleerd hebben en
waar we als altijd juist en altijd passend van uitgaan. De eigen oriëntatiemix zet vast, geeft weerstand
tot veranderen.
Bij contextgedreven werken en organiseren past een externe oriëntatiemix, bij systeemgedrevenheid een
interne. Je kunt de oriëntatiemix van mensen niet zomaar herprogrammeren. Herinrichting is gebaseerd
op selectie van medewerkers naar de aard van de oriëntatiemix waar de activiteiten toe uitnodigen en
de ruimte in die oriëntatiemix om het eigen handelingsrepertoire te verbreden.
Ons oordeel is dat aan de basis van de politieorganisaties in Limburg-Noord, Twente en Groningen meer
dan genoeg mensen zijn die een externe oriëntatiemix hebben en niets liever zouden willen dan contextgedreven werken.
Maar de competentie om oriëntaties met elkaar te verbinden en paradigmatische overgangen mogelijk
te maken, is een aparte tak van sport. Omdat gewoonten van mensen robuust zijn, kan het niet anders
dan dat een transformatie van buitenaf begeleid wordt door partijen die uitgaan van betekenisgeving en
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In de drie korpsen Limburg-Noord, Twente en Groningen is inmiddels een begin gemaakt met zo’n
transformatie. Medewerkers die in aanraking gekomen zijn met de wijze van zien en organiseren zoals
in het rapport geschetst, herkennen de mogelijkheden en zijn enthousiast. Daarbij zal de introductie van
de Nationale Politie, wanneer die gebaseerd is op vooral systeemgedrevenheid, negatief (destructief) op
de organisatie en de medewerkers uitpakken. De vraag die voorligt, is of de drie korpsen het begin van
contextgedreven werken kunnen doorzetten, maar dan vanuit kaders die de Nationale Politie stelt en de
ruimte die ze geeft.
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dat ook kunnen vertalen in vormen van organiseren inclusief sturing. En door opleidingen die mensen
helpen om een ander repertoire te ontwikkelen en inzicht te krijgen in de aard van zo’n proces, zodat
ze daar ook regie over kunnen voeren. Ook is expertise nodig om oplossingen die ontstaan als passend
te herkennen, de gevolgen ervan te zien en deze te kunnen vertalen naar ratio’s m.b.t. gewenste en
ongewenste ontwikkelingen. Bij de selectie van zulke partijen is het belangrijk dat de leiding van de
politieorganisatie zich realiseert dat in de afgelopen 30 jaar adviseurs, leidinggevenden, accountants,
strategen, ambtenaren, zijn getraind in en aangesproken zijn op intern georiënteerde, systeemgedreven
vormen van organiseren.
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Effecten van transformeren
van de politieorganisatie
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De inrichting in hoofdlijnen
Het effect van een transformatie is niet zichtbaar te maken in de bestaande inrichting. Het is noodzakelijk de getransformeerde organisatie in hoofdlijnen te schetsen en de effecten te vergelijken met de
bestaande5.
Onze ordening van de politieactiviteiten is gebaseerd op de aard ervan: lokaal, regionaal en landelijk. Die
ordening zou de inrichting moeten bepalen. Dan is de volgende ordening6 passend:
Op lokale schaal domineert de contextgedreven vorm van organiseren voor de politie
Op regionale schaal is de contextgerichte vorm van organiseren dominant
Op landelijke schaal domineert de productgedefinieerde vorm van organiseren
We hanteren bij de inrichting de volgende kwantitatieve referentie, die grofweg getalsmatig overeenkomt met de huidige toewijzing van agenten aan basiseenheden.

Kwantitatieve referentie:
Stel dat elke kern van 2.500 inwoners beschikt over 3 politiemensen, zodat een gemeente van
bijvoorbeeld 30.000 inwoners beschikt over 12 x 3, plus 6 medewerkers extra voor interne organisatie en ondersteuning. Per 30.000 inwoners dus 42 medewerkers. Die politiemensen zijn daar ter
plekke, de straat is hun huis, hun bureau een plek waar je alleen bent als het nodig is.
Als we dat op landelijke schaal dekkend toepassen, zouden op lokaal niveau 22.400 politiemensen
nodig zijn. Omdat deze dekking voor wijken die intensieve aanwezigheid eisen omhoog moet en
omdat niet ieder dorp of iedere wijk in dit model past, worden er zo’n 7.600 extra mensen extra toegewezen. Totaal voor contextgedreven werken in Nederland: 30.000 politiemensen. (Dat is
overigens grofweg hetzelfde aantal dat nu aan de basisteams is toegewezen.) De overige 19.500
medewerkers van de huidige politie worden landelijk en regionaal verdeeld, afhankelijk van de aard
van de activiteiten.
5

6

De nieuwe effecten zijn alleen te bereiken in de getransformeerde organisatie, al is die niet ineens ‘up and running’. Het duurt enige tijd. In
het algemeen zal de organisatie in een vloeiende beweging met meerdere onderdelen tegelijk transformeren. De efficiency van de huidige
organisatie werkt dan niet meer als referentie.
Op pagina’s V-VI staan de kenmerken in een overzicht.
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Wat zijn de effecten als de politie lokaal contextgedreven gaat werken?
Bij de 3 korpsen zijn voornamelijk systeemgedreven werkwijzen aangetroffen. Ook op plekken en in
situaties waar men juist de context van burgers, de problemen zoals zij die ervaren, centraal wil stellen.
Men ontwikkelt dan beter bij de context passende – dus contextgerichte – vormen, maar ze blijven systeemgedreven: van binnenuit betekenis gegeven, vanuit de politie bedacht en vormgegeven.
Dit wil niet zeggen dat veel medewerkers en leidinggevenden niet anders zouden willen. Deze scan en
de processen in de betrokken korpsen om contextgedreven te gaan werken waar dat past, zijn duidelijke pogingen om doorgeschoten systeemgedrevenheid een halt te willen toeroepen, en om met beide
vormen veel effectiever te kunnen opereren in de werkgebieden dan nu het geval is.
Maar de systeemgedreven manier van werken zit er diep in – is de enige vorm die men in de opleiding
geleerd krijgt. Bovendien is het ook de vorm die stevig vanuit het OM, het ministerie en ook verschillende korpsleidingen en korpsbeheerders verlangd wordt. Soms omdat ze de contextgedreven vorm van
organiseren niet kennen, niet vertrouwen (in hun resultaatmeting of aansturing) of niet serieus nemen,
soms omdat ze eenvoudigweg het repertoire niet hebben om contextgedreven te handelen. Bij gebrek
aan beter kiest men voor de bekende vorm. Kortom, systeemgedreven werken is norm geworden.
Als we de huidige situatie met de door ons voorgestelde vergelijken, dan mogen de volgende resultaten
en opbrengsten worden verwacht:
Agenten zijn weer veel op straat:
– Ze treden normerend op, wat negatieve escalatie in de kiem kan smoren. Het heeft een preventieve werking op straat, en slaat financieel neer bij verschillende overheids/maatschappelijke
instanties en andere delen van de politie zelf, omdat ze minder en minder ernstige situaties te
behandelen krijgen.
– Ze signaleren problemen waar de betreffende verantwoordelijke instantie mee aan de slag kan:
om haar kwaliteit te verbeteren waarmee situaties (op straat) aangepast worden en de toestand
veiliger wordt.
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Vanuit de burgers gezien is de politie dan alom aanwezig en weten zij dat die – ook al is een uniform niet
te zien – fysiek heel dichtbij en bereikbaar is. De zichtbaarheid wordt nagenoeg 100%, dat wil zeggen
burgers ervaren dat de politie er altijd én voor en vanuit hen bezig is.
Daarbij merken we opnieuw op dat de ICT-architectuur waar de politie gebruik van maakt, een communicatiegrondslag vraagt, niet een EDP-grondslag.
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– Kwantitatieve effecten: op den duur, zeg in 2,5 jaar omdat zo’n toestand evolutionair tot stand
komt: minder meldingen, minder strafbare feiten, minder onveilige situaties, als resultante van
bovenstaande.
De organisatie wordt lokaal passend contextgedreven ingericht:
– Verstrooiing wordt in al haar facetten opgeruimd:
• Systeemgedreven functies worden overbodig omdat ze lokaal niet meer nodig zijn.
• Het aantal projecten en programma’s zal snel en stevig afnemen omdat er op lokaal niveau
niet meer geschipperd hoeft te worden tussen systeem- en contextgedreven werken en zaken niet meer nodeloos geëxpliciteerd en op een niet-effectieve manier met elkaar verbonden hoeven te worden. Het moet de betreffende programmaleiders, leidinggevenden en de
korpsleiding veel tijd op gaan leveren die ingezet kan worden ten behoeve van ondersteuning
van het primaire proces.
• Er ontstaan simpeler en flexibeler vormen van roostering en plannen – medewerkers zullen
zelf aangeven wat er voor de wijk nodig is en het werk en de diensten daarop inrichten.
– Bureaucratische handelingen in de vorm van administratie, controles nemen merkbaar af. De
roep om ‘terugdringing van de bureaucratie’ ervaren wij als voorbeeld van contextloos kijken
naar een probleem. Bureaucratie loopt pas terug als een passende mix ontstaat van systeem- en
contextgedreven werken en inrichten.
– (Delen van) centrale systemen voor lokale toepassingen zullen niet meer nodig zijn en er kan
geschakeld worden naar simpelere, goedkopere applicaties.
– Het e-mail verkeer neemt af en het elkaar persoonlijk spreken/bellen zal toenemen. Niet alleen
aan de binnenkant, vooral ook in contact met de buitenwereld.
– Medewerkers krijgen energie en er ontstaat dynamiek in plaats van demotivatie.
Eén van de belangrijkste effecten is een andere omgang met dienstroosters, van de lengte van werkdagen tot het aantal vrije zondagen per jaar, enz. De roosters zijn nu gebaseerd op monochrone – agendagedreven, geplande – tijdsindeling, niet op synchrone tijdsverdeling: tijdsverdeling die door de situatie
‘bepaald’ wordt. In contextgedreven werken ziet dat eruit als: indien op straat een situatie ontstaat die
eist dat er agenten nodig zijn, zijn ze er ook. Dat zal voor hen vanzelfsprekend worden zodra ze met
wijken en buurten verbonden zijn. Nu hebben ze het gevoel dat dit niet moet of mag. Wij vroegen regelmatig: mag het niet of kan het niet? Die vraag vonden mensen lastig. Wat ze wilden bleek vaak te
kunnen en ook te mogen. Dat ze het niet zo deden was meestal vooringenomenheid, soms comfort, in
elk geval niet gedreven door verbondenheid met buurt of wijk. Dat is ook bijna vanzelfsprekend: hoe zou
die verbondenheid bij de huidige vormen van organiseren kunnen ontstaan?
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Hoe meet je resultaten?
Bij een transformatie kun je de verwachtingen niet uitdrukken in termen van efficiency. Dat is principieel
onmogelijk omdat de bestaande organisatie geen referentie meer kan zijn. Er ontstaan effecten die onhaalbaar zijn met de bestaande vorm van werken en organiseren. Een organisatie doet niet een beetje
meer met dezelfde mensen, maar factoren meer als je het uitdrukt in effectiviteit. Wanneer de hiervoor
voorgerekende kwantitatieve referentie uitgedrukt zou worden in zichtbaarheid/aanwezigheid van de
politie voor burgers dan spreek je over een ongelooflijke overgang. De norm nu is 1 wijkagent op 5000
inwoners, die 80% van zijn tijd voor de wijk inzet. In de huidige praktijk is die politieman voor ongeveer
1/ 3 van zijn tijd voor burgers zichtbaar/aanwezig in de wijk. Dat is dus zo’n 0,33 FTE per 5000 inwoners.
Bij een contextgedreven opstelling zoals wij die als referentie hebben gegeven, wordt dat 6 op de 5000
inwoners. Dus een factor 18. Maar feitelijk zegt dat getal weinig, want het kan in gevallen nog veel meer
zijn en hier en daar minder. (We delen door een klein getal, zodat afwijking daarin een zeer groot effect
heeft op de uitslag.) Het laat in elk geval zien dat bij een transformatie een organisatie op een totaal
andere manier gaat werken, zodat er heel andere effecten optreden.
Zo is te verwachten dat door het in de wijk en op straat aanwezig zijn van agenten de jeugdzorg, buurtzorg zeer gunstig beïnvloed wordt. De veiligheidsbeleving krijgt een ‘boost’. De enige organisatie in de
overheid die op straat formeel normen aan de orde kan en mag stellen is in de afgelopen 20 jaar niet
effectief op die rol aangestuurd. Herstel ervan zal een enorme uitwerking hebben. Er zal eerder worden
gesignaleerd. Vooral jongeren kunnen worden gecorrigeerd voordat ze een vergrijp hebben gepleegd
zodat de criminalisering in een vroeg stadium een halt kan worden toegeroepen. Het is niet overoptimistisch te verwachten dat in totaal het aantal mensen dat in Nederland op één of andere manier bezig is
met aan buurten, wijken en straten gebonden problematiek met tienduizenden zal teruglopen om nog
maar te zwijgen van het effect op de kwaliteit van leven zoals mensen dat ervaren.
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Veel medewerkers zijn nog steeds gericht op contextgedreven politiewerk. Ze proberen er het beste van
te maken in de huidige omstandigheden. Een groot deel van hun energie gaat echter verloren doordat
van binnen naar buiten in plaats van van buiten naar binnen wordt gedacht. Die benaderingswijze zit
vrijwel overal in. Het grootste slachtoffer is de agent zelf die in die ontwikkeling ook is gaan denken
vanuit persoonlijke eisen en voorwaarden die een groter gewicht hebben gekregen dan het werk zelf.
Een effect is dan ook dat zelfreferentialiteit op de werkvloer heeft kunnen toeslaan. Door de omstandigheden te veranderen, door contextgedreven werken en organiseren toe te passen, is onze inschatting en
verwachting dat velen óf over willen gaan op een zzp-achtig arbeidscontract, dan wel volledig contextgedreven als politieagent willen werken en de consequenties daarvan nemen.
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In de momenteel gebruikte metingen van het politiewerk is zichtbaar dat de resultaatmeting aan de
handhavingskant sterk is onderontwikkeld vergeleken met de resultaatmeting aan de opsporingskant.
Deels komt dit doordat veel resultaten uit handhavend optreden zich moeilijker in cijfers laten vertalen,
deels omdat resultaten juist het ‘niet optreden van negatieve ontwikkelingen’ zijn en hoe maak je dat
zichtbaar? En deels omdat opbrengsten of resultaten bij andere partijen neerslaan. Gevolg is dat leidinggevenden gemakkelijker zicht hebben op het gekwantificeerde strafrechtelijke werk en dat dit als
vanzelf benadrukt wordt in de aansturing en afrekening. Ze beschikken over weinig (bewuste) ervaring
en inzicht om de resultaten van handhaving in kaart te krijgen of te weten hoe ze hun medewerkers op
een contextgedreven manier kunnen aansturen. Dit betekent dat er andere, nieuwe ratio’s ontwikkeld
en gebruikt moeten worden om effecten te meten. Op enkele plekken in de korpsen is men bezig om
andere manieren van meten en verslaglegging te ontwikkelen, waardoor er zicht ontstaat op de preventieve werking van politieoptreden, of waar burgers vooruitgang ervaren die zich slecht in de huidige
manier van meten laat vangen. Bij contextgedreven organiseren gaat het om ratio’s die een ontwikkeling in de tijd meten, op basis van waarnemingen en informatie uit de betreffende context, naast ratio’s
die capaciteit weergeven zoals aantallen medewerkers en loonsom. Het voert voor een scan te ver dit
concreet uit te werken.
Bij lokale contextgedreven politiezorg zullen agenten vanuit de omgeving denken, werken en reageren.
Ze krijgen energie in en uit hun werk. De capaciteitsproblematiek wordt verregaand teruggedrongen: er
is geen tekort aan politie, het gaat om een andere vorm van organiseren.

Tenslotte
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We hebben de hoop en het vertrouwen dat de lezer herkent dat buurtgebonden politiezorg het immuunsysteem van de samenleving is. Niet alleen als concept, maar in een passende vorm van organiseren. Dat is te lang verwaarloosd. We betalen er met elkaar de rekening voor. De samenleving is toe aan
contextgedreven gebiedsgebonden politiezorg.
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Dit is een scan, ook al is het er één die tot forse conclusies leidt. Ze is niet tot stand gekomen uit rancune,
teleurstelling of welke negatieve beschrijving men ook zou kiezen. Ze komt voort uit grote zorg, die
gebaseerd is op ervaringsfeiten, en het volle vertrouwen dat de politieorganisatie een veel effectievere
bijdrage aan de ontwikkeling van de samenleving geven kan.
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Bijlagen bij:
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Naar een lokaal contextgedreven,
regionaal en landelijk systeemgedreven
Nederlandse Nationale Politie
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‘Omdat de samenleving eraan toe is’
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Onderzoeksopzet naar systeem- en contextgedrevenheid bij politiekorpsen
Limburg-Noord, Groningen en Twente

Intro
Organisaties kunnen zich op verschillende manieren positioneren. De omgeving kan leidend zijn in de
werkzaamheden en resultaten die een organisatie voor ogen heeft. De werkwijze is dan ‘van buiten naar
binnen’ en ‘van beneden naar boven’ – we spreken dan over een contextgedreven organisatie. Of de
organisatie is ingericht op grond van eigen geformuleerde doelen die men aan de omgeving aanbiedt of
oplegt. De werkwijze is top-down en ‘van binnen naar buiten’ – een systeemgedreven organisatie.
Bij de politie zijn beide vormen van positionering en werken terug te vinden. De ervaring in de korpsen is
dat in de afgelopen jaren de systeemgedrevenheid duidelijk gegroeid is en dat de “energie en aandacht
van veel politiefunctionarissen primair gericht is op vereisten van systemen, protocollen en regels. Er
wordt (mede hierdoor) te weinig energie en aandacht besteed aan vragen en problemen in het werkgebied”, wat ook merkbaar is in de resultaten.
De ene vorm is niet automatisch beter dan de andere: ze hebben ieder hun eigen karakteristieken die in
bepaalde omgevingen tot hun kracht komen en in andere situaties juist contraproductief kunnen zijn.
Het is belangrijk te herkennen wanneer en waar contextgedreven of systeemgedreven werken wordt
ingezet, om gewenste resultaten te kunnen bereiken – zowel in het werkgebied als in het eigen korps.

Scope
De scope van deze scan is een inventarisatie van de mate van contextgedreven (gebiedsgebonden) politiezorg enerzijds en systeemgedreven werken anderzijds in de drie korpsen. Alsmede een inschatting van
de resultaten, voordelen en opbrengsten als beide vormen ieder op passende wijze worden ingezet.
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Inventarisatie van de huidige werkwijzen in termen van context- en systeemgedrevenheid.
Onderzoek naar de mogelijkheden van contextgedreven werken, waar systeemgedrevenheid geen
gewenste resultaten of spanning oplevert. Een introductie van een andere werkwijze.
De te verwachten opbrengsten van een contextgedreven aanpak van organiseren, op plaatsen waar
dat passend is, inzichtelijk maken.
Alsmede inzicht in het transformatieproces dat nodig is om contextgedreven organiseren goed in
te voeren.

De scan vindt plaats door middel van:
–

Gesprekken met diverse medewerkers/functionarissen binnen de korpsen.

–

Kennis nemen van documenten (zoals visie, verbeterplannen, eerder gedaan onderzoek waar korpsen gebruik van maken, inrichting van de organisatie).

–

Observatie van werkwijzes (meeloopdagen binnen het korps).

–

Als vanzelfsprekend worden alle verzamelde gegevens vertrouwelijk behandeld. Er worden geen
verslagen/waarnemingen verspreid zonder dat betrokkenen hun eigen inbreng aan het onderzoek
hebben kunnen beoordelen.

–

De scan zal uiteindelijk leiden tot een rapport voor de korpsleidingen.

Verwachte opbrengsten
In dit onderzoek wordt geëvalueerd welke activiteiten het beste context – of systeemgedreven kunnen
worden ingericht en welke opbrengsten en/of lagere kosten dit met zich mee kan brengen – met zicht
op de daarbij passende inrichting, aansturing en het benodigde transitieproces. De effectiviteit van de
korpsen wordt daarmee aanzienlijk vergroot. Dit heeft zijn weerslag op de relaties met burgers, partijen
uit de driehoek, samenwerkingspartners en natuurlijk op de houding en energie van medewerkers.
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De scan bestaat uit:
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Waarnemingen bij: een agent op straat is het vermogen kwijt
naar bevind van zaken te handelen
Bij: Opsporing van een criminele jeugdgroep – over invloed van prioritering
@korpsen Limburg-Noord, Twente, Groningen. Men zoekt naar manieren om weer op de wijken
te focussen, daaraan te willen bijdragen. De WAP’s zijn daar een voorbeeld van. Een ander voorbeeld
hiervan is terug te zien in de projectagenda, die in andere basiseenheden wordt gebruikt. Deze wordt
via Outlook beschikbaar gesteld aan de gehele basiseenheid. Hier kunnen wijkagenten verwerken wat
extra aandacht verdient. De noodhulp en bijvoorbeeld surveillanten zouden dit dan kunnen oppakken,
zo is de gedachte. Bij de verschillende medewerkers die dit op zich zouden kunnen nemen, wordt niet
ondervonden dat dit met een bepaalde continuïteit gebeurt, ofwel onderdeel is geworden van hun
werk. In de verschillende gevoerde gesprekken binnen de basiseenheid krijgt deze projectagenda geen
duidelijke aandacht. De tijd ontbreekt, weer een nieuwe prioriteitenlijst, er is weinig tot geen ruimte voor
deze informatie.
@korps Limburg-Noord. In beleidsdocumenten uit 2006 en 2007 wordt besproken dat aan 10 van
de 17 afspraken met het OM, ter vermindering van de criminaliteit, niet wordt voldaan. De volgende
procedure wordt daartoe voorgesteld: doorlichten van de interne organisatie, discussie voeren over
het beleidsplan, het ontwikkelen van een plan van aanpak, een kritische analyse van protocollen, om
tenslotte eerdere ideeën te herijken. Daarnaast wordt een structureel weggezette informatiepositie benoemd als belangrijke voorwaarde om een proactieve houding te bewaren ten opzichte van veiligheid.
Een aanbeveling vanuit een visitatierapport luidt als volgt: communiceer duidelijk over waar de politie
wel en niet voor is. Capaciteitsmanagement wordt daarna aangereikt als middel daartoe. In verband met
het capaciteitsprobleem wordt in het verslag van een convenantsgesprek het volgende voorgesteld: het
doorlichten van de eigen organisatie, een onderzoek naar de administratieve ondersteuning, de oprichting van een taskforce, die voorspellend vermogen dient te ontwikkelen op wat het korps wel en niet
kan (vergrijzing, opleidingen, landelijke ontwikkelingen). Door plannen te maken en de problematiek
verder te expliciteren wordt geprobeerd prioriteiten te stellen in het beleid van het korps.
@korps Groningen. Een assistent operationeel leidinggevende bij een basiseenheid vertelt over de last
die hij ervaart door het (niet) stellen van prioriteiten. “Er worden geen keuzes gemaakt. Je wilt ook graag
eerlijk zijn tegenover de burgers. Dit doen we wel, dat doen we niet. Je schept valse verwachtingen.” Hij
maakt een vergelijking met een lopende band in een fabriek om uit te leggen hoe het er in de basiseenheid aan toe gaat. “Het is net of dat we hier met elkaar aan de lopende band staan, die eigenlijk veel
te lang is. De zaken die we op moeten pakken zijn hetzelfde gebleven, en er mag niets van de band af
vallen. Maar daarvoor zijn we gewoon met te weinig mensen. Maak dan keuzes. We rennen ons rot en
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@korps Twente. ”Vanuit verschillende kanten wordt aangegeven welke onderwerpen belangrijk zijn en
waar zij (de politie) zich de komende tijd mee moeten gaan bezighouden:
1

2

3
4
5

Er zijn landelijk tien prioriteiten benoemd. Aangegeven is welke bijdragen de politie hieraan moet
leveren en per onderwerp zijn er indicatoren bedacht die dit meten. Er is een landelijke monitor
ontwikkeld.
De gemeente stelt haar beleid vast op het gebied van veiligheid en openbare orde, onder andere
op basis van de vierjaarlijkse integrale veiligheidsmonitor. De politie heeft hier een adviserende en
uitvoerende taak in. De werkzaamheden van de veiligheidspartners worden op elkaar afgestemd
en vastgelegd in een convenant.
Per team wordt door de wijkagenten aangegeven wat de belangrijkste aandachtspunten in de wijk
zijn. Om de twee jaar worden gebiedsscans gemaakt.
Daarnaast zijn er nog speerpunten van het korps en van het OM.
Intern moet de basispolitie afstemmen met EXO en DIR.

Aan de beleidsmedewerker de schone taak een voorstel te maken hoe we het beste aan de speerpunten
tegemoet kunnen komen binnen de beschikbare capaciteit. Dat betekent op dit moment: inventariseren
en prioriteren van de doelstellingen, concretiseren van de doelstellingen, inzicht krijgen in de beschikbare capaciteit, activiteiten inplannen, registreren en vastleggen van de activiteiten, monitoren van inzet en
resultaten, verantwoorden van de resultaten aan gemeente, ministerie, burgers en veiligheidspartners,
evalueren effecten, terugkoppelen en bijsturen, etc.
@korps Limburg-Noord. Tijdens een overleg vroeg een chef basiseenheid hoe het mogelijk kon zijn
dat hij geen kwalitatieve ondersteuning kreeg voor het opsporen van een criminele jeugdgroep vanuit
recherche. Dagelijks zorgde deze groep voor overlast, overvielen ze een winkel voor dat ze naar school
gingen, terwijl ze voorwaardelijk vrij waren bijvoorbeeld. Onder andere omdat de prioritering van bovenaf geen voorrang gaf aan deze jeugdgroep, probeerde hij nu zelf mensen te vergaren om deze boeven
te vangen. Hoe kon het mogelijk zijn dat hij hier niets aan kon doen, terwijl de feiten buiten doorgingen,
was zijn vraag. De reacties waren als volgt: “Jíj bent er toch al mee bezig”, “speel het spel met het OM
en de stuurploeg” en “hier neem een snoepje van me”, “wind je niet te veel op, ontspan”, “wil je hier
net zo gefrustreerd rondlopen als die en die?” Achteraf vertelde een chef: ”het is voor mij onbegrijpelijk
dat er op 1 zaak 25 rechercheurs nodig zijn. Iemand maakt het dossier, iemand maakt de juiste vragen
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zijn dagelijks bezig met prioriteiten stellen. Wat doen we vandaag? Je leeft in de waan van de dag en
kan vrijwel niets structureel oppakken. Je kunt je voorstellen dat er op deze manier wel eens iets in een
(post)vakje van iemand terecht komt, wellicht kwijt raakt, niet opgepakt kan worden. En dan is er weer
een evenement bijvoorbeeld. Je loopt continu achter de feiten aan.”
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klaar voor de verhoren, er zijn mensen nodig voor secretariële activiteiten, lezers, een buurtregisseur,
soms een familie-regisseur, mensen die getuigen kunnen horen, en ga maar door... Is dat allemaal nodig
en helpend?”

Bij: Reductie van de kerntaak – de helpende lijn voor burgers is verdwenen
@korps Limburg-Noord. Men geeft bij een basiseenheid aan veel moeite te hebben met de niet gebalanceerde verhouding tussen misdaden, overtredingen en de sancties die kunnen worden opgelegd.
De loverboys-problematiek is een voorbeeld. Slachtoffers van loverboys doen uit angst of verliefdheid
geen aangifte. De acties van loverboys worden op die manier niet als overtreding of misdrijf vastgelegd
in de systemen. De politie kan dan weinig doen terwijl agenten wel zelf zien dat loverboys niet worden
gestopt en steeds meer geweld gebruiken bij het ronselen van meisjes. Men geeft in diezelfde lijn aan:
”De verhoudingen in de straffen zijn weg. Voor door rood licht rijden krijg je 180 euro en voor een (kleinere) diefstal krijg je 120 euro. En echte criminelen, die jonger zijn dan 18 jaar, krijgen een taakstraf. En
dan moeten ze de gevangenis in omdat ze een de taakstraf niet doen, waarbij ze vervolgens tegelijk een
nieuwe taakstraf krijgen voor een ander vergrijp. Die jongens lachen zich rot natuurlijk.”
@korps Groningen. Een politieman bij een basiseenheid met een jeugdtaak vertelt dat hij informatie
die hij wel graag zou registreren – bijvoorbeeld de huisvesting van de jongere, de omstandigheden, of
er al hulp is voor die persoon, enz. – niet kan vastleggen. ”Dat is voor mij belangrijke informatie in mijn
werk.“ Hij kan deze informatie niet opnemen in de systemen of zodanig dat het helpt.
@korpsen Limburg-Noord, Groningen en Twente. Het wordt tijdens gesprekken met beleidsmedewerkers en uit beleidsplannen duidelijk dat men vindt dat verdere specialisering en explicitering van
taken ten koste gaat van de samenhang van het korps en de manier waarop naar en met burgers gehandeld wordt. In een net uitgebracht document staat evenwel beschreven dat: ‘specialisering de oplossing
is voor het percentage aanwezigheid in de wijk van wijkagenten dat te laag ligt (onder het landelijke
gemiddelde).’
@korps Twente. Het werd bij een bezoek aan een basiseenheid duidelijk hoe verschillend gekeken
wordt naar de taken van de politie. Twee brigadiers (één wijkagent en één met een speciale zorgtaak)
vertellen. ”De ene keer krijg je minder waardering voor een speciale zorgtaak dan de andere keer. Het
ligt ook aan de leidinggevende die je hebt, hoe die er in staat, onbekend maakt onbemind.“ We lopen
naar een gedoogplek (voor gebruik van alcohol), bezoeken een opvanghuis, lopen langs allerlei overlastplaatsen in de stad. Continu spreken ze mensen aan, worden ze aangesproken. De politieagent vertelt
dat de verslaafden die zij ‘onder hun hoede’ hebben, hulp nodig hebben, een plek waar zij worden
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@korps Limburg-Noord. Tijdens een kennismakingsgesprek wordt aangegeven dat er meer aandacht
is voor het strafrechtelijke (reactieve) stuk binnen de politie, veel minder voor het (preventieve) hulpverlenende.
@korps Twente. Tijdens een bezoek aan een basiseenheid zegt een wijkagent over preventief bezig
zijn: ”Als mensen je vertrouwen, komen ze ook naar jou toe met informatie. Het helpt dan heel erg als
je ze hebt leren kennen wanneer er niets aan de hand was.”
@korpsen Limburg-Noord, Groningen en Twente. Tijdens verschillende bezoeken aan basiseenheden blijkt de samenwerking met hulpverlenende instanties een issue. Er is in de basiseenheid weinig tijd
en ruimte om deze mensen te helpen. ”We hebben vaak te maken met mensen in geestelijke nood, daar
hebben wij ook de expertise niet voor in huis.”
@korpsen Limburg-Noord en Groningen. Het lijkt in meerdere basiseenheden lastig om inhoudelijk
mensen aan te sturen op wat er buiten nodig is. Een assistent leidinggevende: ”Als leidinggevende heb
je niet in de gaten wat er speelt. Daar heb je geen zicht op. Je hebt je portefeuille (zoals planning of
opsporing), je taakaccent, soms ben je officier van dienst, hulpofficier van justitie, draai je mee in de
noodhulp, probeer je dagelijks je capaciteitsplanning rond te krijgen, en ga zo maar door. Uiteindelijk
beoordelen we mensen dus op ziektemeldingen, resultaten vanuit het IBT (politie opleidingcentrum),
aantal geschreven bonnen, de meetbare resultaten.“ En ook: ”Je ziet dat mensen steeds meer gericht
raken op hun taak, hun afgebakende stukje werk. Daar worden ze ook op afgerekend. Ook al staat het
niet expliciet op papier er wordt nog steeds gekeken naar output in termen van pv’s en dergelijke, de
overuren die je (niet) maakt, of je dossiers op tijd af zijn.”
@korps Limburg-Noord. In beleidsdocumenten uit 2010 is in de taakverdeling van het regionaal managementteam eenzelfde patroon van opsplitsingen en afbakeningen van taken waar te nemen. Gemiddeld hebben leden van het regionaal managementteam 9 (met uitzondering van de plaatsvervangende
korpschef en CBE’s) processen en/of portefeuilles of andere (regionale en/of nationale) verantwoorde-
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opgevangen. En ze moeten goed weten dat de politie hen kent en in de gaten heeft: het is belangrijk
om zo preventief bezig te zijn met de veiligheid binnen de stad. Binnen de basiseenheid zijn er collega’s
die daar anders over denken. Die zien de politietaak meer liggen in het strafrechtelijke. Om in hun taak
naar bevind van zaken te kunnen handelen, is een zekere aandacht voor het hulpverlenende stuk binnen de politie-organisatie belangrijk. Een andere wijkagent in deze basiseenheid geeft aan: ”Ik vind het
belangrijk dat mensen mij kennen, ja natuurlijk, maar ik ga er niet direct een probleem van maken als de
wijkraad mij bijvoorbeeld bezorgd opbelt omdat er aanhangwagens zonder kenteken in de straat staan,
wat dan direct zou duiden op een oud-ijzerhandeltje dat aan het ontstaan is.”
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lijkheden. Met een uitschieter van de korpschef. Deze heeft 16 processen en/of portefeuilles of andere
(regionale en/of nationale) verantwoordelijkheden te onderhouden. De taakverdeling van het regionaal
managementteam is beschreven aan de hand van processen, die in algemene termen omschreven zijn.
Het is onduidelijk hoe de verdeling is qua capaciteit in fte’s.
@korpsen Limburg-Noord en Groningen. In een basiseenheid geeft men aan het lastig te vinden
niet gestuurd te worden, waarbij vragen niet serieus worden genomen en je niet kunt groeien in je vak
als politieman of -vrouw. Het houdt tegen om (te leren) naar bevind van zaken te handelen. En medewerkers zijn er niet gerust op dat een kritische mening als positief ervaren wordt. Een wijkagent in een
basiseenheid: ”Je zegt ook niet dat je druk bent met zaken die er volgens de prioritering niet toe lijken te
doen of breder gezegd: volgens de manier van registreren en afrekenen. Terwijl je zelf ziet en weet dat je
met belangrijk werk bezig bent.” Blijven staan wordt dan vaak als lastig ervaren. “‘Je loopt je promotie
mis’ of ‘Die vent kan het niet aan’ wordt er dan gedacht.”
@korps Limburg-Noord. Tijdens een overleg stelt een chef basiseenheid een vraag over een onderwerp
dat niet in zijn portefeuille zit: ”Mag ik ook weten wat de opleiding inhoudt waar mijn wijkagenten
naar toe gaan? Ik heb ze namelijk graag hier.“ Hij kreeg terug: ”De inhoud van de opleiding is nog
niet bekend.“ Hij zei daarop: ”Maar ik bedoel dit als een serieuze vraag.” Reactie: ”Wil je anders zelf
opleidingen in je portefeuille?“ ”Nee, ik wil alleen graag weten wat ze gaan doen op die opleiding.“
Reactie, gepikeerd nu: ”Er wordt echt wel goed over nagedacht door die mensen, ze zijn er mee bezig.“
En daarmee eindigde het gesprek.

Bij: Hoe interne definities en werkwijzen de effectiviteit op straat ondermijnen
@korps Twente. Tijdens een bezoek aan een basiseenheid wilden we naar buiten. Het heeft plusminus
een 10 á 15 minuten geduurd voordat we werkelijk buiten stonden. Het aanmelden bij de meldkamer,
die wil weten wie er binnen of buiten is, was het obstakel. Er moest via een ander nummer worden aangemeld (een ander dan gebruikelijk) vervolgens bleek dat nummer niet te koppelen aan het kanaal van
de meldkamer, moest de aanmelding opnieuw worden ingezet, daarna het contact met de meldkamer
getest, totdat uiteindelijk naar buiten kon worden gegaan.
@ korpsen Groningen, Twente en Limburg-Noord. Bij verschillende basiseenheden worstelt men
met de functie van de briefing. Dit is een moment van samenkomst van dienstdoende politiemensen,
meestal om 8.30 uur ’s ochtends, waarbij belangrijke lopende zaken worden doorgenomen. Bij de ene
basiseenheid was het afgeschaft (“het is een opsomming van zaken die de mensen al kennen, saai en
onnodig”), bij de ander was men op zoek naar een vorm van de briefing waarbij ‘proactief op veiligheid’
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@korps Groningen. Tijdens een bezoek aan een basiseenheid vertelt een wijkagent hoe hij eens een
overleden man had gevonden die duidelijk een natuurlijke dood gestorven was. Omdat dit op het grensgebied was van 2 provincies kon er niet direct een verantwoordelijke huisarts worden gevonden om het
overlijden van de man vast te stellen. ”Vervolgens barstte het hele circus los.
Om het plaats delict werden linten gespannen, de chef van dienst kwam, de technische recherche,
persvoorlichting, leiders plaats delict, afzetters plaats delict, andere collega’s. Ik ben toen weggegaan.
Dit was echt niet nodig geweest. Al die uren die er aan gespendeerd zijn. Wij zijn soms zo lang aan het
wachten totdat de technische recherche er is wanneer je een plaats delict bewaakt. Onlangs 2 uur.“
@korps Groningen. Een wijkagent vertelt: ”Pas was er op de achterbank van een auto een verdachte
schroevendraaier gevonden. Die had ik met een handschoen opgepakt en in een envelop voor de technische recherche gedaan. Aan een student had ik gevraagd deze envelop in te leveren. Wat ik toen niet
over me heen kreeg. Ze belden me op met vragen als: waar zijn de formulieren, hoe heb je de schroevendraaier precies opgepakt, enz. Vroeger liep ik met die schroevendraaier gewoon even naar binnen
en gaf ik die af.”
@korps Limburg-Noord. Tijdens een rit in de noodhulpauto vertellen 2 jonge politieagenten hoe zij de
sturing ervaren die er nu is. ”Het is hier nogal vrijheid, blijheid: amicaal. Als de leiding je vraagt iets te
doen is het van: als je kunt, wilt, voelt ... enz. zou je dan misschien zus of zo kunnen doen? En er zijn veel
eigen baasjes, iedereen is per definitie een zogenaamde doorgewinterde agent. Zo van: ”Ik weet het
allemaal.” Op een gegeven moment durf je gewoon niets meer te vragen, dat zie ik wel bij studenten.
Er is weinig inhoudelijke sturing, ook ik zou dat eigenlijk eerlijk gezegd wel eens kunnen gebruiken.“
Hij geeft nog een voorbeeld: ”Er wordt buitenproportioneel gerookt buiten. Zo twee uur per dag per
persoon. Toen ik coach was, sprak ik mijn student daar nog wel op aan. Ook toen reageerde men verontwaardigd. Dat het niets met het werk inhoudelijk te maken had, maar met hoe zij als mens leven. Ik
vind nu dat de chef dat moet doen, of een operationeel leidinggevende. Als zij zijn aangenomen, zijn
het mijn collega’s. Dan is het mijn taak niet meer. Het loopt echt uit de klauwen.”
Vanuit BVH raakt men het overzicht kwijt wat betreft opsporing. BVH is zo complex dat er veel informatie verkeerd (of niet wordt) ingevoerd, opgeslagen of verloren gaat. “Het gaat dan zo: ik ben van plan
even met degene te gaan praten (gebeurt niet, blijft liggen omdat ik vrij ben of op training) of ik vraag
of een collega het overneemt. Dan vergeet iemand het of vind het niet nodig.
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kon worden gestuurd. In een andere basiseenheid werd het als volgt samengevat:”De informatie besproken in de briefing komt van systemen die worden ingevuld wanneer er in principe al een overtreding
of misdaad is begaan. In de briefing praat je dus vrijwel altijd achteraf door over zaken en kun je niet
zozeer preventief bezig zijn. De informatie die centraal staat helpt ons in die zin niet.“
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Of als je de datum in BVH niet actueel houdt, en je wordt bijvoorbeeld ziek of gaat op vakantie, dan kan
het zomaar zijn dat allerlei zaken in het systeem kopje onder gaan en niet meer door iemand opgemerkt
worden. Zo raken wij processen kwijt hier.“ In twee van de bezochte basiseenheden gaf men letterlijk
dezelfde zin: “Er komen hier soms lijken uit de kluisjes vallen als er iemand de basiseenheid verlaat.” In 1
van de bezochte eenheden sprak men over 12.000 processen van het betreffende district, waarvan men
niet precies wist hoe deze verder zouden worden afgehandeld en door wie.
@Interview ‘Werk De werkdag van’ met een wijkagent van korps Twente, Binnenlands Bestuur
– editie 15/2011, Katja Kreukels

‘Moeite met onwerkbare regels en protocollen.’
Ik heb wijk-,noodhulp-,horeca- en controlediensten. Soms raak ik wel een beetje ontregeld van de
onregelmatige werktijden of is het lastig om een oppas voor de kinderen te vinden, maar alles is
beter dan een standaard kantoorbaan van 9 tot 5. Dat is niks voor mij. Ik houd wel van avontuur;
dat ik niet weet hoe de dag begint en eindigt.
DE AGENDA
Donderdag 14 april heb ik een late
wijkdienst om half 2 ’s middags. Het
eerste wat ik doe als ik op het bureau
kom, is me omkleden. Ik voel me niet
meer anders in uniform, maar ben me
er wel van bewust dat mensen mij anders zien. Ik ga niet rokend over straat
en loop ook niet met de handen in
mijn zak of met mijn hoofd voorover
gebogen. Ik probeer alert en open te
zijn, aanspreekbaar.

13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00

Daarna lees ik de rapportages van
mijn voorgangers om te weten wat er
gebeurd is in mijn wijk, schat ik in of
nazorg nodig is en ga de wijk in. Ik
bezoek bijvoorbeeld een school waar
’s nachts een raam is ingegooid of een
café dat overlast veroorzaakte om te
kijken of ik kan bemiddelen.

Nazorg bieden
en bemiddelen
Wijkpost

20.00
21.00
22.00
23.00

Surveillance
in het centrum
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Wat vind je moeilijk?
Als ik aan een burger moet uitleggen dat ik sneller ter plekke wilde zijn, maar dat het niet lukte omdat we maar 1 auto ter beschikking hadden. Of dat ik ondersteuning nodig heb eb daarvoor eerst
een plan moet indienen. Ik heb moeite met protocollen en regels die in de praktijk niet werken. Je
kunt niet alles van tevoren plannen. Gelukkig gaan we er wat aan doen.
Wat dan?
Dat heet contextgedreven politiewerk. Het betekent dat je minder uitgaat van de regels alleen, en
dat je jezelf meer verplaatst in de situatie. Stel dat ik signaleer dat veel auto’s verkeerd geparkeerd
staan. Dan kan ik klakkeloos bonnen gaan schrijven. Maar ik kan ook met iemand van de gemeente
gaan praten over de vraag of dat bord daar wel goed staat.
Waar gaat je bloed sneller van stromen?
Van achtervolgingen, vechtpartijen, noodhulp; als je hélemaal op scherp moet staan. Stel dat er een
aanrijding met een beknelling is. Dan spring ik in de auto, leg het reanimatiesetje klaar en ondertussen draait mijn hoofd op volle toeren: er is bloed, chaos en ik moet voor overzicht zorgen.
DE DROOMBAAN
Wat is je droombaan over 15 jaar?
Dit is mijn droombaan. De combinatie van wijkwerk en noodhulp past goed bij me. Boeven vangen
en mensen helpen. Als ik iets anders wil doen, is dat recherchewerk. Ik denk dat ik wel een speurneus ben.

@korpsen Twente, Groningen, Limburg-Noord. Tijdens alle gesprekken binnen de basiseenheden,
op alle niveaus en onderdelen, was men volledig wars van systeem BVH, waar het inhoudelijke politie
werk in wordt vastgelegd. Bij opsporing: ”Het is zo demotiverend, wat heb je er aan? Het is een compleet omslachtig systeem, ontwikkeld door mensen die niets te maken hebben gehad met de dagelijkse
praktijk van de politie. En daarbij gaat ook nog eens veel ingevoerde informatie verloren.”
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Tussen 6 en 8 uur ’s avonds zit ik op de wijkpost en kunnen burgers binnenlopen voor vragen,
klachten of meldingen. Gemiddeld zijn dat er 2 op een avond. Tussen de gesprekken door doe ik
papierwerk. Je moet álles verantwoorden. Dat haalt weleens de vaart uit je werk. Die donderdag
eindig ik mijn dienst met een surveilleerrondje. Samen met de jeugdagent lopen we door het centrum langs de plekken waar jongeren hangen. Het is hun ontmoetingsavond.

50

‘ OM DAT DE SAM ENLEVING ERAAN TOE IS’

@korpsen Twente, Groningen, Limburg-Noord. Twee wijkagenten vertellen: ”Waarom ben ik een x aantal kantjes A4 verder als een junk een pakje sigaretten heeft gestolen? Of bij een aanrijding. Wij moeten dan
het volgende allemaal noteren: de persoonsgegevens, het rijbewijsnummer, rijbewijs categorie, de datum
van uitgifte van het rijbewijs, de datum van de allereerste datum van uitgifte van het rijbewijs (dat zoek je later op in het systeem), de plaats van uitgifte, de autoverzekering, het polisnummer van de autoverzekering,
eventueel nog gegevens van bijvoorbeeld het rijden onder invloed, enzovoort. Dat zijn zo 6 kantjes A4.“
@korps Groningen. Bij een basiseenheid zijn alle vaste telefoons weggehaald. ”Vanuit de teleservice
wordt vrijwel geen schifting gemaakt. Veel vragen die niet voor de politie bestemd zijn komen dan hier
terecht. Hier wordt dan gekeken of er een persoon die een burger met een vraag verder kan helpen,
aanwezig is. Het systeem dat dit bijhoudt, BVCM, zegt van wel. Maar BVCM loopt altijd achter op de
werkelijkheid. En dus is de persoon er niet. En mensen hebben soms al 45 minuten gewacht aan de
telefoon bij de meldkamer. En dan moeten ze bij ons nog een keer hun verhaal van vooraf aan vertellen.
Dan word je toch steeds gestoord op je gsm, ook als je bijvoorbeeld op vakantie bent, een vrije dag hebt.
Gevolg is dat mensen hun gsm na 17.00 uur gewoon uitzetten. Een telefoon privé en voor werk hebben,
de onbereikbaarheid neemt toe. En dan wordt alles weer op de mail gezet. Mail, mail en nog eens mail.
Ikzelf heb 3-email inboxen bij te houden.”
@korps Twente. Bij de regionale meldkamer wordt druk ook ervaren door werkwijzen en eenzijdige
beslissingen van andere partijen. Een casus:
“Er raast een nogal heftige storm. Het regent hard. Het is al laat, 23:00 uur. Meneer Van Dalen gaat
kijken of de storm schade heeft aangericht. Hij komt buiten en ziet tot zijn schrik dat de afzetting
van de werkzaamheden, welke bij hem in de straat plaatsvinden, her en der verspreid ligt. Ook bij
hem in de tuin. Meneer Van Dalen spoedt zich naar binnen en belt de gemeente.
Na naar een bandje geluisterd te hebben krijgt meneer Van Dalen een vriendelijke dame aan de
lijn die hem meedeelt dat ze meteen actie gaat ondernemen en dat het probleem vanavond nog
zal worden opgelost. Meneer Van Dalen verbreekt met een tevreden gevoel de verbinding en zegt
tegen zijn vrouw dat ie weer naar buiten gaat om alvast de rommel in de voortuin een beetje op
te ruimen.
Ondertussen in een buurgemeente loopt meneer Hennink met zijn hond, hij is bijna thuis. Hij stapt
van het trottoir de weg op om te gaan oversteken. Splash, tot zijn enkels in het water. Hij kijkt de
straat in en ziet dat het water bij alle putten omhoog komt.
Meneer Hennink en hond snellen zich naar huis. Thuis gekomen vraagt meneer Hennink zich af
wie die moet bellen. Hij twijfelt. De gemeente! Hij krijgt een bandje met daarop de stem van een
lieftallige dame die hem vertelt dat het gemeentehuis op werkdagen tussen 9 en 17 uur bereikbaar

51

De politie, uw gratis callcenter!”

Waarnemingen bij: het vermogen om naar bevind van zaken te handelen
is ook intern aangetast
Bij: Rechercheprotocollen – over vermindering van vakmanschap
@korpsTwente. Een wijkagent vertelt: ”Naar aanleiding van incidenten worden er allerlei systemen
ingevoerd, zoals na de Schiedammer parkmoord. Wantrouwen ze ons?“
@Dagblad De Pers. Dinsdag 17 mei 2011 kon worden gelezen over de gevolgen van de evaluatie commissie-Posthumus (n.a.v. de Schiedammer parkmoord). In dit krantenartikel was te lezen dat de ‘kwaliteitsslag’ gemaakt n.a.v. de Schiedammer parkmoord door het OM ten koste is gegaan van ‘lichtere’
opsporingszaken. Het aantal vrijspraken is gestegen. Een volgende ‘kwaliteitsslag’ (een wetenschappelijke benadering van zaken) wordt dan voorgesteld als oplossing, waarbij een fout van een politieman
wordt gehaald als aanleiding.
@korps Groningen. ”Er wordt beleid gemaakt op 2% wat niet goed gaat. Natuurlijk staat dat politiek
gezien ook goed. Je kan ook uitgaan van kwaliteit, vakmanschap, het is window dressing. Het middel
moet niet erger zijn dan de kwaal. Ik wil mijn eigen verantwoordelijkheid, zelf blijven nadenken. En daar
mag je me ook op aanspreken. We zijn slaven van systemen hier, echt waar.”
@korpsen Limburg-Noord, Groningen en Twente. Onder andere tijdens ritten in de noodhulpauto
wordt verteld over de last die wordt ervaren met betrekking tot de trainingen van het IBT (politie opleidingscentrum). Het IBT geeft politiemannen – en vrouwen certificaten op verschillende onderdelen,
waarvan hierna wat voorbeelden zullen worden gegeven. De trainingen sluiten niet aan op de praktijk,
worden omschreven als ‘trucjes leren’. Zij zijn echter wel verplicht en zorgen continu voor ‘gaten’ in de
planning.
@korpsen Limburg-Noord, Groningen en Twente. Een wijkagent geeft aan dat ”als iemand een
pistool op mij richt, en ik schiet hem neer, dan zou het zo kunnen zijn dat ik zelf het proces-verbaal niet
op mag maken omdat ik daar geen certificaat voor heb.“ Of: ”je hebt een ik-rij-veilig certificaat nodig,
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is. Als laatste hoort hij dat als hij een dringend probleem heeft dat niet kan worden uitgesteld tot
tijdens kantoor uren, hij kan bellen met de politie op 0900-8844. Zuchtend belt hij dit nummer.
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terwijl ik al jaren politieman ben, wat een onzin.” En: “ik moet nog twee
keer per jaar een certificaat behalen om te laten zien dat ik kan schieten.
Dat is echt onnodig vaak.“ Of: ”kijk (zie afbeelding) als ik jouw iets te laag
in de pols in de boeien sla, ben ik gezakt voor het IBT, het moet boven de
pols, onder aan de hand. Ook de pepperspray moet ik perse tegen mijn
borst ter hoogte van mijn oksel houden, anders ‘doe ik het verkeerd’.“ En
ook: ”pas sinds kort leren we reanimeren bij het IBT, dat mocht ook wel
een keer, dat heb je tenminste echt nodig, voorheen moesten we dat zelf
organiseren.“
@korps Goningen. Een wijkagent vertelde dat hij ‘een standje’ kreeg omdat hij een gearresteerd
persoon, door hen omschreven als gestoord en agressief, niet eerst administratief had afgehandeld via
een administratiebord. ”Die man was amper te houden, moest direct een cel in.“ Op het zogenaamde
arrestatiebord moet o.a. worden aangegeven hoe laat iemand werd ingesloten, gegevens rondom een
advocaat, een dokter, enz.
@korps Twente. Een wijkagent vertelt: ”ik zie steeds meer professionalisering naar aanleiding van incidenten. Veel politiemensen accepteren dat er een incident plaats kan vinden in het beroep dat zij gekozen hebben. Zij vragen niet om een training die dat zal gaan voorkomen in de toekomst. Werkgroepen verzinnen
trainingen. Dat sluit vaak niet aan op wat er nodig is vanuit de basiseenheid. Een bepaalde mindset, waarin
mensen denken in mogelijkheden kun je niet vastleggen in competenties, daar is geen model voor.”

Bij: Administratieve druk – ‘hoe meer we buiten zijn, hoe langer we binnen zitten’
@korps Groningen. Een agent die een bloedblok opstuurde om deze te laten analyseren op het aanwezige alcohol in het bloed (dit gebeurt wanneer blazen niet mogelijk is) kreeg drie pagina’s A4 terug
waarin hem werd verteld hoe hij de stickers moest plakken op het bloedblok.
@korpsen Limburg-Noord en Groningen. Voorbeelden over het verhelpen dat de koffie niet smaakt
of een lamp kapot is. Dat men een eigen koffiezetapparaat meenam voor ‘ouderwetse zwarte koffie’
werd in één basiseenheid een ware rel. Het was niet in overeenstemming met de aanbestedingsregels.
Omdat het te lang duurde voordat de huismeester (die wel fysiek in de gebouwen aanwezig was, maar
door de planning anders was ingedeeld) kon komen om een dimmer van een lamp te repareren, knapten zes lampen door de spanning die was ontstaan. Discussies in deze trant vonden ook plaats over
bijvoorbeeld het beheer. Bv. van gsm-tasjes, laptops, voertuigen. ”Je krijgt eigenlijk steeds te horen: mag
niet, mag niet. Het is een rigide beheer als het eenmaal een eigen eiland wordt.“ Een wijkagent: ”En
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@korps Twente. Een chef vertelt: “Ik wilde een tv voor belangrijke (sport) evenementen (anders gaan
mensen toch thuis kijken), belangrijke gebeurtenissen en voor het journaal. We konden intern uit 2 soorten kiezen. Maar bij mij thuis om de hoek kon ik een betere en grotere halen voor de helft van het geld
en hij werd nog geïnstalleerd ook. Dat heb ik dus geregeld. Dat kon niet van het tv-budget want dat is
alleen voor de interne tv’s. Toen heb ik het uit een ander potje gehaald en kreeg ik aan het eind van de
maand de mensen van financiën over me heen.”
@korpsen Goningen en Limburg-Noord. Medewerkers vertellen dat de mannen van de ICT-ondersteuning alleen te bereiken zijn via een centraal nummer of intranet. Er moet namelijk eerst een werkbon aangemaakt worden en dan kom je in de wachtrij. “Je kunt ze niet meer direct zelf bellen. Zelfs als ze een kamer
verderop bezig zijn, kan ik ze niet vragen bij mij langs te komen voor een klein dingetje of als het dringend
is. Dan krijg ik te horen: “Ik heb geen werkbon over jouw probleem ontvangen.” Gelukkig heb ik via een
collega illegaal het mobiele nummer van één van die jongens weer gekregen. Zo nu en dan met elkaar even
koffie drinken en ze serieus nemen in hun werk, dan komen ze buiten de procedure om zo bij je langs.”
@korps Twente. Een wijkagent vertelt: ”Iedere wijkagent heeft pas een blackberry gekregen, of het nu
bij je past of niet. En je ziet dat het andere vernieuwingen weer tegenhoudt, hier moeten we het dan
weer een hele tijd mee doen. Terwijl we pas het er nog over hadden dat een tablet pc misschien wel veel
makkelijker zou zijn in ons werk op straat.”
@korps Limburg-Noord. Ingenomen goederen moeten worden opgestuurd naar ‘de domeinen’. Een spaarpotje met zo’n 80
muntjes werd verschillende malen teruggestuurd omdat het niet goed geadministreerd was en waarvan een administratief
medewerker zei: ”dat heeft mij misschien
wel een dag gekost.” Op de afbeeldingen
hiernaast is te zien om welk spaarpotje
het gaat, wat moest worden geëxpliciteerd voor de betreffende domeinen en
het rapport dat is ontstaan rondom het
spaarpotje.
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dan hoor je mensen zeggen: maar ik heb er recht op hoor, ... wat een gedoe allemaal. Het is voor mij
onmogelijk om een usb-stick te krijgen bijvoorbeeld. Wat een onzin. Logistiek gezien lijkt het wel of dat
ze bezig zijn het ons moeilijk te maken.”
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@korpsen Limburg-Noord, Groningen en Twente. Bij basiseenheden wordt in verschillende gesprekken het Salduz-arrest besproken. Sinds 2010 is men verplicht, wanneer een verdachte aangehouden
wordt, deze in de gelegenheid te stellen een raadsman – of vrouw (advocaat) te spreken in de eerste zes
uur voor het politieonderzoek, dus voordat het verhoor begint. ”Die zit er voor de goede orde ook niet
op te wachten om 24/7 beschikbaar te zijn. Het kost in ieder geval ontzettend veel tijd.”
@korpsen Groningen en Limburg-Noord. Een ander gevolg is dat een minderjarige nu soms in een
cel moet wachten totdat een advocaat is gearriveerd. Een beleidsmedewerker: ”Die bij wijze van spreken
zegt: ontken. Dat is niet gezond. Het is vaak een pedagogisch verhaal dat nodig is, niet een strafrechtelijk. Het criminaliseert de jeugd gewoon.“ Dit aspect werd in meerdere basiseenheden zo verwoord. Ook
omdat nu juist het tegengaan van jeugdcriminaliteit een belangrijk aandachtspunt was/is.
@ korps Groningen. Politiemensen vertellen: ”Bij een winkeldiefstal ga ik heel creatief om met het Salduz. Ik breng bijvoorbeeld zelf de spullen terug bij de winkelier. Als ik dat allemaal in moet gaan voeren
(de goederen) en mensen moet gaan horen, dat is eindeloos. BVH vraagt me wel tig keer ”heeft er een
huiszoeking plaatsgevonden?“ terwijl dat helemaal niet im frage is.“ Een andere agent: ”De herkomst
van alle gestolen goederen moet per stuk worden ingevoerd. Ik merk ook dat winkeliers daar geen zin
in hebben, in alle tijd die de administratie kost. Het vrijmaken van het personeel om de politie te woord
te staan is dan veel te duur.”
@korps Limburg-Noord. Omtrent de administratie van bezochte eenheden blijkt ook veel moeite te
bestaan met de systemen, zoals CORSA (voor de inkomende en uitgaande stukken, post), de TM-module (die niet te koppelen is aan BVH), waar bijvoorbeeld boetes in worden doorgegeven aan justitie en
COMPAS, het afboekonderdeel binnen BVH. Het kost veel handelingen, weer bevestigen, terug naar een
invulveld, hier de plaats aanpassen, bevestigen, enz. om gegevens in te voeren en door te voeren naar
andere partners. Niemand op de afdeling administratie vindt de systemen logisch en goed werken.

Bij: Capaciteitsproblematiek – over planningen, structuren en regels buiten het vak om
@korps Limburg-Noord. Bij een basiseenheid gaf men aan dat het net nieuwe systeem PROGRIS hen
het nodige zal gaan kosten qua capaciteit. Hierbij gaat bij zwaardere misdrijven iemand door een IDmolen heen. Om ervoor te zorgen dat alles goed vastligt. Veel basiseenheden hebben PROGRIS niet zelf
in huis. Er zal dan heen en weer gereden worden naar een bureau wat dat wel heeft.
In BVCM houden alle mensen werkzaam bij de politie hun uren bij. Dit moet dagelijks worden ingevuld.
In BVCM wordt rekening gehouden met allerlei regelingen en planningen. Belangrijk zijn daarbij de Ar-
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Met het steeds verder expliciteren van taken en functies, zijn ook de rechten, regels en zekerheden voor
medewerkers steeds explicieter geworden. De situatie is ontstaan door enerzijds systemen en planningen waarin zij vastgezet worden – en anderzijds de regels van diezelfde systemen waarop zij zich kunnen
beroepen – waardoor medewerkers gemakkelijk van zichzelf uitgaan – ze hebben er toch recht op. Een
beleidsmedewerker geeft de volgende voorbeelden van vragen van medewerkers die dan voorbij kunnen komen: ‘ik heb pech met de auto ’s ochtends, moet ik dan een vrije dag nemen? Ik kan er toch niets
aan doen? Of: mijn dochter is aan het overgeven, zal ik mij ziek melden? En: mag er zorgverlof worden
opgenomen als een moeder naar het ziekenhuis moet worden gebracht?’
@korps Groningen. Bij bezochte basiseenheden wordt de planning en de werking van het systeem
BVCM uitgelegd. Een wijkagent zegt hierover: ”het is een systeem dat gemaakt is voor 3 ploegendiensten die 30.000 knijpers in 3 maanden tijd moeten maken. Wij zijn geen fabriek, we zijn een dienstverlener.“
@korpsen Groningen en Limburg-Noord. Tijdens de bezoeken aan de basiseenheden blijken er ook
moeilijkheden in de planning van de noodhulpauto’s. In verband met veiligheidsprotocollen is het verplicht om met 2 personen in een noodhulpauto te rijden. ”Dit is vaak helemaal niet nodig. We proberen
het nu voor elkaar te krijgen om mensen op te splitsen, zodat we met 2 auto’s op straat kunnen zijn. In
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beidstijdenwet en de Landelijke Arbeidstijden Regeling (LAR), speciaal ontwikkeld
voor de politie. ”Deze is ontstaan vanuit de
politievakbond, maar brengt ons eigenlijk
allemaal problemen. Er moet bijvoorbeeld
rekening worden gehouden met de volgende zaken: ouderschapsverlof (3 maanden aaneengesloten of bijvoorbeeld 1 jaar
1 dag vrij), opties om uren te kopen/verkopen (CAO á la Carte), extra betaling bij
weekeind- en nachtdiensten, rustmomenten die ongeveer 4-6 weken van tevoren
bekend moeten zijn, wanneer rust gepland staat en je moet toch overwerken:
dan krijg je overuren betaald of tijd voor
tijd, modaliteiten, enzovoort.” Op de afbeelding is een overzichtsscherm vanuit BVCM te zien. Groen
staat voor rust, blauw staat voor ziekte, aqua voor op te nemen vakantie, geel voor de noodhulp vroege
dienst, blauw voor de noodhulp middagdienst, zwart voor de noodhulp nachtdienst, enzovoort.
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geval van nood heb je een collega zo opgeroepen.“ Of in een andere basiseenheid: ”De noodhulpauto’s worden tegenwoordig op districtsniveau gepland (in
verband met de capaciteit qua mensen en goederen). Het is dus nu zo dat wij
hier een auto hebben staan en dat we die niet mogen gebruiken omdat we
reserve staan voor een andere basiseenheid. Vanuit onze basiseenheid rijden
we rond in gebieden die we niet kennen, waar we geen binding mee hebben, op de Tomtom. En vice versa. En denk ook aan de tijd die het kost omdat
personeel van het ene naar het andere gebied moet reizen. Waanzin wat mij
betreft.”
@korps Groningen. Bij een basiseenheid vertelt een wijkagent: ”De planning wordt allemaal centraal
geregeld. Het is ons zelfs verboden om direct te plannen.”
@korpsen Groningen en Limburg-Noord. Een operationeel leidinggevende zegt over de planningen:
”Je kunt niet zomaar inbreken op de planningen van mensen voor meldingen van buitenaf. Dan krijgen
we niets meer voor elkaar.“ De planning en alle administratie die daarbij hoort is leidend geworden.
@korpsen Twente, Groningen, Limburg-Noord. Er zijn naast de zojuist beschreven planningen tal
van andere. Bijvoorbeeld:
– De bureaubezetting
In de planning van de bureaubezetting staat opgenomen wie welke diensten draait. Bijvoorbeeld die van operationeel leidinggevende, de eventuele assistent daarvan, de receptie, de aangiftedienst, enz.
– Wijkgerichte activiteiten
Een planning waarbij wijkagenten staan opgenomen, inclusief de eventuele assistentie die zij
daar voor krijgen vanuit de basis politie zorg. Dit zijn bijvoorbeeld agenten die tijd vrij mogen
maken in hun agenda om de wijkagent te ondersteunen.
– Taakaccenten
Voor de verschillende taakaccenten worden activiteiten gepland. Taakaccenten zijn bijvoorbeeld: verkeer, milieu, kwaliteitscontroles, enz. Er kan dan bijvoorbeeld een grote verkeerscontrole worden gepland, samen met andere partijen (zoals de belastingdienst, zodat fraudeurs
eveneens kunnen worden opgepakt).
– Studentenplanning
Studenten mogen steeds meer activiteiten ontplooien binnen de basiseenheid. Hoe verder zij in
hun opleiding zijn, des te meer (zelfstandige) verantwoordelijkheden zij krijgen. Deze worden
gepland in de studentenplanning.
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– Evenementenplanning
Basiseenheden hebben hun taak in de ordehandhaving tijdens evenementen.
Voetbalwedstrijden hebben hier een behoorlijk aandeel in. Op de evenementenplanning (als verbeeld – dit zijn foto’s van 1 planning op A3 formaat van 1 maand)
is te zien dat meerdere malen per week (soms dagelijks) een planning moet worden gemaakt om evenementen op een goede manier te laten verlopen.
– Biketeam
Om toe te zien op de orde in de openbare ruimte, wordt vanuit de basiseenheid gebruik gemaakt van het biketeam. Er wordt een planning gemaakt waarbij wordt bekeken of zij in het
weekeind in de stad aanwezig kunnen zijn om toe te zien op druk bezette terrassen, het uitgaande publiek, enz.
– Jeugdzorg
Een planner vertelt tijdens een bezoek aan een basiseenheid dat het onderdeel
jeugd speciale aandacht krijgt in de planning. Bij minderjarigen wordt met speciale politiemensen gewerkt, die in verbinding staan met bijvoorbeeld scholen
en zorginstellingen.
– Trainingen/IBT
Meerder malen per jaar moeten alle leden van de basiseenheid aan hun certificeringen werken. Idee is dat zo de kennis up-to-date blijft. Het betekent dat
mensen vaak weg zijn om een certificaat te behalen/vernieuwen. Veel van deze
trainingen verlopen via het IBT: integrale beroepsvaardigheidstrainingen. Maar een wijkagent
volgt bijvoorbeeld ook een opleiding op een ROC wanneer hij/zij wordt aangesteld.
– Mobiele eenheid (ME)
Leden van de basiseenheid die ook bij de ME werkzaam zijn, kunnen bijvoorbeeld op worden
geroepen of zij krijgen oefeningen en trainingen. Voor leden van de ME moet daarom in de
planning apart rekening worden gehouden.
– Vakantieplanningen (met name voor de zomer en kerst)
Vakanties worden ver van te voren gepland. Je mag in principe op vakantie wanneer het jou
uitkomt. In de zomer en rondom de kerst zijn er vaak grote capaciteitsproblemen.
– Onderling overleg
In de planning worden ook verschillende vergaderingen opgenomen, bijvoorbeeld het overleg
van: het management team van de basiseenheden, de wijkagenten, de ‘taakaccenthouders’
(verkeer, milieu), enz.
– Bijstand deurwaarders
Omdat bij het uitzetten van een persoon uit diens woning vaak bijstand nodig is van een hulpofficier van justitie vanuit de politieorganisatie, werd in één bezochte basiseenheid besloten 5 á 6
ochtenden vrij te maken om deze bijstand te kunnen verlenen.
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Bij: Tijd aan een wijk besteden is iets anders dan op straat aanwezig zijn
@Proeftuinen. Waar mensen wel contextgedreven willen werken, maar op een systeemgedreven manier aan de slag zijn.
“Ons cluster bestaat uit drie teams. Elk team heeft eigen huisvesting in zijn eigen gemeente en een
eigen teamleiding. Enkele maanden geleden werd één team uitgekozen als proeftuin ivm contextgedreven politiewerk.
– De twee teamchefs zijn enthousiast begonnen maar er werden geen kaders aangegeven.
– De teamleden waren enthousiast omdat werd verteld dat ineens alles mocht.
– De twee overige teams werden niet betrokken in hetgeen zich daar afspeelde.
We zijn nu enkele maanden verder. Wat is er gebeurd?
Het bureau van het proeftuinteam is nu ook alle middagen geopend, zoals het ook eerder was.
Men wil nu de teamrechercheur terug op het team, zoals het ook eerder was.
De teamleden zien het contextgedreven werken niet meer als uitdaging. Er wordt niets nieuws
bedacht en wat wordt bedacht duurt eeuwen voordat het wordt uitgevoerd ALS het al mag en
wordt uitgevoerd. Ze laten het contextgedreven werken over aan de teamchefs en zien wel wat er
gaat veranderen.
De twee andere teams worden nauwelijks betrokken in hetgeen zich in de proeftuin afspeelt. Ze
worden niet gevraagd mee te denken. Ze horen af en toe wat maar snappen ook niet wat er nu
echt gebeurt. Ze zijn nauwelijks bereid diensten van de proeftuin over te nemen omdat ze niet
snappen waarom dat soms van ze wordt gevraagd.
Eigenlijk komt van contextgedreven werk dus niets terecht.”

Bijlage 3:
Bezoeken en ontmoetingen

Bezoek aan een basiseenheid te korps Twente op 21 april 2011
Bezoek aan een basiseenheid te korps Groningen op 16 mei 2011.
Gesprekken met onder anderen:
– politiemannen en -vrouwen uit de basispolitiezorg
– wijkagenten
– operationeel leidinggevenden
– beleidsmedewerkers
– chefs basiseenheden
– medewerkers opsporing
– rechercheurs
– jeugdagenten
– administratief medewerkers
– studenten
Tijdens clinics werd met medewerkers van de korpsen Limburg-Noord en Twente gesproken over de
systeem- en contextgedreven werken; qua waardering, inrichting en aansturing in de organisatie.
Deze vonden plaats in de eerste helft van 2011.
De deelnemers van de clinic vormden een diagonale doorsnede van medewerkers in de politieorganisatie. Er vonden ontmoetingen plaats met onder anderen:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

medewerkers van de afdeling personeel
medewerkers van de afdeling beleid en strategie
chefs basiseenheden
korpsleiding
medewerkers uit de basispolitiezorg
executieve ondersteuning
wijkagenten
operationeel coördinators
medewerkers van de afdeling communicatie
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Bezoeken aan de basiseenheden te korps Limburg-Noord op 29, 30 maart en 4, 5 april 2011
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Geraadpleegde stukken
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• Audit rapportage – Politie Korps Limburg-Noord,
2010
• Begrippenlexicon en processen Politie – Voorziening
voor product en procesontwikkeling, versie 2006
• Begroting 2010 Meerjarenraming 2010 - 2013
– Politie Korps Limburg-Noord
• Beleidsplan 2008 - 2011; vertrouwen in verbinding
– Politie Korps Limburg-Noord
• Beleids- en verbeterplan 2008 - 2011; Op weg naar
Gronings goud – Politie Regio Groningen
• Beschrijving convenantgesprek door het Ministerie
BZK – Politie Korps Limburg-Noord, 2007
• Beschrijving convenantgesprek door het Ministerie
BZK – Politie Korps Limburg-Noord, 2008
• Besluit submandaat 110307, Politie Groningen
2010
• Brief aan de Tweede Kamer van I.W. Opstelten
betreffende de landelijke prioriteiten, mei 2011
• Brief van het Ministerie BZK aan de korpsbeheerder
- en chef, vaststelling van de landelijke
doelstellingen op regionaal niveau voor de politie,
november 2007
• Continu Onderzoek Burgerperspectieven – Sociaal
en Cultureel Planbureau, kwartaal-berichten
2009 - 2010.
• Convenant betreffende de samenwerkende
overheden – Beschrijving 2009
• De agent aan het woord – rapport door de SP,
november 2009
• De wijkagent en opsporing – Chinese muren,
diepe grachten maar meer toenadering – column
via www.smvp.nl, B. Hoogenboom, januari 2011
• Diversiteitmanagement – Beleidsnotitie 2006
– Politie Korps Limburg-Noord
• Dynamisch programmaplan – Bovenregionale
samenwerking Zuid6, mei 2010
• Financiële rapportage; 4-MRAP – Politie Korps
Limburg-Noord, 2010
• Flexibel organiseren van kennis en kunde; personele
en organisatorische gevolgen van wekend
perspectief – Concern informatiemanagement
politie, 2006
• ‘Het verhaal van de loverboy komt te goed van pas’
– De Volkskrant, 31 mei 2011

• Hoofdlijnen regionaal organisatie- en formatieplan
– Politie Korps Limburg-Noord, 2010
• Ik jij wij wijk Jaarplan gebiedsgebonden politie 2009
– Politie Korps Limburg-Noord
• Integrale veiligheidsmonitor 2009; 2010
• Internet ondermijnt gezag politie – De Volkskrant,
december 2010
• Jaarplan Korps 2008 – Politie Korps Twente
• Jaarplan 2009 – Politie Korps Limburg-Noord
• Jaarplan 2009; samen werken, samen doen!
– Politie Korps Limburg-Noord
• Jaarplan 2010, district Venray – Politie Korps
Limburg-Noord, 2009
• Jaarplan 2010; sympathiek en sterk – Politie Korps
Limburg-Noord
• Jaarplan 2011 Politie Korps Limburg-Noord
• Jaarverslag 2009 Politie Groningen
• Jaarverslag 2008 Politie Twente
• Jaarverslag 2009 Politie Twente
• Korpsbeschrijving Limburg-Noord 2010
• Leerlingen staan voor een dichte deur – Wijkse
Courant, november 2010
• Loopbaanpaden, Beschrijving van de afdeling
personeel en organisatie – Politie Korps LimburgNoord
• Mandaatbesluit 101116, Regiopolitie Groningen
2010
• MD Commissie – Politie Korps Limburg-Noord, 2010
• Medewerkers tevredenheidonderzoek –
Onderzoeksbureau drs. Johan Ruizinga voor Politie
Korps Limburg-Noord, 2009
• Meerjarenbeleidsplan Politie Twente 2008 - 2010
• Meerjarenbeleidsplan (vervolg) Politie Twente
2010 - 2011
• Met gevoel voor realiteit; Over herkennen van
betekenis bij organiseren, Wim van Dinten, Eburon
2002
• ‘Moeite met onwerkbare regels en protocollen’
– Interview Binnenlands Bestuur, april 2011
• Mosaïek – Jaarverslag Politie Limburg-Noord, 2008
• Mosaïek, van buiten naar binnen kijken –
Jaarverslag Politie Limburg-Noord, 2009
• Notitie regionaal college – Politie Korps LimburgNoord, september 2007
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• Toekomst van de wijkenaanpak: doorzetten en
loslaten (deel 1) – visitatiecommissie wijkenaanpak,
mei 2011.
• ‘Uitbreiding politiesterkte van de baan’ – Artikel
NRC Handelsblad, november 2010
• Uitwerking ‘richting en inrichting van lerend
leiderschap’ – Politie Limburg-Noord, 2009
• Ultimatum aan politie – Dagblad Spits, november
2010
• Veiligheidsmonitor 2009 – regio Limburg-Noord
• Veiligheidsmonitor 2009 – regio Twente
• Verslag convenantgesprek – Politie Korps LimburgNoord, 2006
• Visitatierapport Limburg-Noord – Politie Korps
Limburg-Noord, mei 2007
• Visitatierapport Twente – Politie Korps Twente 2007
• Voorjaarsgesprek 2010 Afdeling personeel en
organisatie – Politie Korps Limburg-Noord
• Voorjaarsgesprek 2010 Districten Venlo en Venray
– Politie Korps Limburg-Noord
• Voorjaarsgesprek 2010 Divisie regionale recherche
– Politie Korps Limburg-Noord
• Voorstellen Opstelten lijken op vorig kabinet,
noodweer wordt opgerekt – Weblog Recht en
Bestuur, november 2010
• Voortgangsrapportage convenant samenwerkende
overheden – Memo 2010
• ‘Vrijspraken door slecht speurwerk’ – Dagblad
De Pers, 17 mei 2011
• VTS Nederlandse Politie – Jaarverslag 2009
• Wat bezielt politiemensen? De Ithaka-beweging:
op zoek naar de essenties van politiewerk
– Politieacademie, 2006
• Wenkend Perspectief – strategische visie op
politieel informatiemanagement en technologie
– Projectgroep visie op politiefunctie, raad van
hoofdcommissarissen, april 2006
• Zelfredzaamheid bij Rampen en Crisis – Artikel
www.smvp.nl, 2010
• Zijn zij gek of ben ik het? – Hoe je oriëntaties
gebruikt bij organiseren, Wim van Dinten & Imelda
Schouten, Eburon 2008
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• Notulen Managementteam Regiopolitie – Politie
Korps Limburg-Noord, 2010
• Onderzoek naar computerpolitie – NRC
Handelsblad, november 2010
• Onderzoeksrapport – leren voor politieleiderschap
– School voor Politie Leiderschap i.s.m. Berenschot,
2006
• Persoonlijke ontwikkelmap, potentieeladvies
– Afdeling personeel en organisatie Politie Korps
Limburg-Noord, 2010
• Politie in ontwikkeling van de Raad van
Hoofdcommissarissen, 2005.
• Politietop wist van invoering slecht
computersysteem – NRC Handelsblad, november
2010
• Poolvorming – operationeel leidinggevende
functies in het primaire proces – Afdeling
personeel en organisatie Politie Korps LimburgNoord, 2010
• Procedure Wijk Aandachtspunten (WAP), korps
Twente, 2011
• Programma Intelligence Politie Nederland
– Korpswerkplan voor Limburg-Noord, 2009
• RMT taakverdeling 2010 – Politie Korps LimburgNoord
• Schema overzicht regionaal college, RMT,
korpsleiding, basiseenheden – Politie Korps
Limburg-Noord
• Schematisch overzichten van te behalen/behaalde
kwantitatieve afspraken – A3 2010, Politie Korps
Limburg-Noord
• Startdocument doefase korpsontwikkeling – Politie
Korps Limburg-Noord, maart 2007
• Strategisch huisvestingsplan – van visie op
politiewerk naar visie op huisvesting – Politie Korps
Limburg-Noord, 2010
• Tijdsbeleving wijkagenten – in opdracht van
het Ministerie van BZK, uitgevoerd door COT
Instituut voor veiligheids- en crisismanagement en
Andersson Elffers Felix, mei 2010
• Tijdsbesteding en beleving administratieve
lasten Politie – door TNO en de Vrije Universiteit
Amsterdam, E.J.H. Franck, F.A. van der Meulen, S.R.
Caljouw, B. Visser, 31 maart 2008
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Bijdragen Stichting Sezen en Bascole
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Uitvoering onderzoeksopzet (zie bijlage 1)
Elementen
1
2

Inventarisatie van de huidige werkwijzen in termen van context- en systeemgedrevenheid.
en
Onderzoek naar de mogelijkheden van contextgedreven werken, waar systeemgedrevenheid geen
gewenste resultaten of spanningen oplevert. Een introductie van een andere werkwijze.

zijn hoofdzakelijk uitgevoerd door Stichting Sezen.
Elementen
3

4

De te verwachten opbrengsten van een contextgedreven aanpak van organiseren, op plaatsen waar
dat passend is, inzichtelijk maken.
en
Alsmede inzicht in het transformatieproces dat nodig is om contextgedreven organiseren goed in
te voeren.

zijn hoofdzakelijk uitgevoerd door Bascole bv.

Werkgroep
prof. ir. W.L. van Dinten
dr. ir. L.C. van Dinten
drs. I.F.M. Schouten
drs. D.C. van Voorthuijsen

Bezoek- en postadres:
Muntstraat 25, 3961 AJ Wijk bij Duurstede
Stichting Sezen
Tel. 0343-595802
Fax. 0343-595801
www.sezen.nl

Bascole bv
Tel. 0343-595800
Fax. 0343-595801
www.bascole.nl
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