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Er varingsverhalen
De kracht van de collega

Voorwoord
Hoe jij naar je werk gaat, beslis je zelf. Wij zochten in het afgelopen half jaar
naar collega’s die uitgaan van zichzelf. Die zich niet zo snel laten afleiden door
stoorzenders en niet zo snel van hun stuk te brengen zijn door meningen
van anderen.
In je kracht staan betekent volgens mij dat je dingen doet die bij je passen
en je je twijfels niet de overhand laat nemen. Dat je dingen bereikt waar je
vrede mee hebt. En daar hoort ook teleurstelling bij. Soms bereik je niet
de dingen waar je in gelooft. Maar dan nog zetten collega’s zich in om de
organisatie te laten groeien. Mijn respect voor deze collega’s!
Binnen de politie zijn heel veel van deze sterke persoonlijkheden aan het
werk. Zonder te kort te doen aan andere collega’s, hebben wij er een aantal
opgezocht om hun verhaal als voorbeeld door te vertellen. Veel leesplezier!
Frank Giltay,
Voorzitter Centrale Ondernemingsraad Nationale Politie
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”Wie snel wil gaan, gaat alleen. Wie ver wil
komen, gaat samen.”

Door het leren van en met elkaar verbeteren we onze dagelijkse routine. Dit
collectief leren gaat dus verder dan de toevallige besprekingen bij de koffieautomaat
en is niet voorbehouden aan specifieke groepen. Het kan echter alleen ontstaan
binnen een cultuur waarbij fouten maken mag. En dat is geen eenvoudige opgave!

Leren
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Serious gaming verbetert
vakmanschap
Gamen is hot: snellere reflexen en met plezier door de taaie wetskennis. Dat is wat
de politieacademie de studenten aanbiedt. En niet alleen voor studenten, ook in je
wijkteam kun je online meedoen.
Stimuleren van zelfsturing
Michiel Rutting: “We hebben bij de politieacademie alles in huis om de techniek,
de docenten en de speler aan elkaar te verbinden. We maken het zo toegankelijk
mogelijk, zodat ze zonder tussenkomst van anderen zelf aan de slag kunnen gaan.
Je kunt het spel wel ingewikkeld en bijzonder maken, maar we willen de games
graag laagdrempelig houden: eenvoudig, functioneel, aantrekkelijk en leuk. Enkele
vormen van (serious) gaming bij de politieacademie zijn Profchecks, virtueel
oefenen met simulatiesoftware en games.”

“We willen de games graag laagdrempelig
houden.”
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Participatie
“Er ontstonden ideeën bij docenten en daarmee zijn we aan de slag gegaan”, vertelt
Esther Dorrestijn.”De Profchecks zijn ondertussen volgroeid naar de hedendaagse
belevingswereld van alle gebruikers. De speler krijgt een bewijs van deelname
waarbij de score is uitgesplitst op kenniscategorieën, zodat hij of zij direct inzicht
heeft in extra aandachtsgebieden. Dit deelnamebewijs is een handig middel voor
het plannen van verdere professionalisering en als onderdeel van een portfolio.”
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Verbinding met collega’s
via Twitter

Wijkagent op Twitter
Wijnand de Gelder: “Ik zag op Twitter een foto over parkeren van collega
Myrna Sepers en informeerde haar dat die bebording niet correct was. Niet uit
betweterigheid, maar uit collegialiteit. Ze ging hiermee aan de slag in haar wijk
en nu doen alle betrokken partijen het wel op de juiste wijze.”

“Het is een eer als collega’s
dingen van je over nemen.”
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Profiteren van elkaars kennis
Myrna zelf was blij met de feedback van Wijnand: “Ik vind het fijn dat ik van zijn
kennis kan ‘profiteren’. Wijkagenten op Twitter nemen vaker dingen van elkaar
over, zoals een #vragenuur of #rondjevandezaak. Het is een eer als collega’s dingen
van je over nemen.
Ergernis van spookfietsers
Niet lang geleden twitterde ik over ergernis van het tegen-de-richting-in fietsen
in mijn wijk. Ik vroeg mijn volgers wat we daartegen zouden moeten doen. Toen
reageerde een collega wijkagent dat hij daar ook last van had en dat we misschien
een gezamenlijke actie zouden kunnen doen”, aldus de twitterende wijkagente.
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Maak ruimte voor
scholing

Op het Regionale Service Centrum Utrecht veranderen er elke dag acht dingen in
regels, protocollen en werkwijzen. Philip van den Heuvel zet zich in voor een zo
toegankelijk mogelijke informatievoorziening.
Geen hoorcollege
“We zoeken al geruime tijd naar een manier om meer over het opsporingsproces
uiteen te zetten. Dit helpt om vragen over aangiftes te beantwoorden. Zodat collega’s
weten welke informatie ze wel en niet mogen geven. Daar is twee uur beschikbaar
voor, maar we willen geen theoretisch college van twee uur. Dus zoeken we naar
een manier om situaties levendig over te brengen. Dat is een mooie uitdaging.”

12

Meer tijd voor opleiding
Mensen lezen de mails met nieuwe regels vluchtig tussen de werkzaamheden door.
Je zou veel tijd kunnen winnen als je meer ruimte maakt voor informatieoverdracht.
Dat klinkt tegenstrijdig. Maar door je te verdiepen in de informatie onthoud
je het vele malen beter en maak je minder fouten. Je zou pedagogen of mensen
die verstand hebben van leerprocessen hierover mee kunnen laten denken. Het
voordeel van het opleiden van mensen is dat er minder behoefte is aan systemen
en dat er meer parate kennis is. En dat is vakmanschap.”

”Je zou veel tijd kunnen verdienen als je meer
ruimte maakt voor informatieoverdracht.”
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Je kennis doorgeven aan
de nieuwe generatie
Creatief te werk gaan
Ronald Strolenberg in Heerlen heeft een vol takenpakket. Naast wijkagent
en praktijkbegeleider van studenten is hij ook contactpersoon voor de
vreemdelingendienst. “Eigenlijk lopen mijn taken allemaal door elkaar heen. Als
ik met studenten onderweg ben, doe ik dat in mijn wijk. Daardoor kan ik die
dingen combineren. Je moet er een beetje creatief mee omgaan en daar krijg ik
de ruimte voor.”
Van elkaar leren
Af en toe ben ik met twee studenten op pad waarbij de een de ander begeleidt. Dat is
geweldig, dan kan ik toekijken hoe zij elkaar dingen leren. Zoals laatst een student
die bij een woninginbraak meer dan 50 foto’s had genomen. Overenthousiast.
De andere student gaf toen advies hoe je het ook op een andere manier kunt
doen; alleen van zaken waar je iets mee kunt gaan doen. Als ze die feedback dan
meenemen, is de cirkel van het leren rond.”
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”Als ze die feedback dan meenemen,
is de cirkel van het leren rond.”
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Als ik de baas was…

Meelopen op straat
Jan Pieter Volkers: “Als ik de baas was zou ik de servicedeskmedewerkers veel
meer structureel opleiden. Meer meenemen in de urgentie van politiewerk. Laat
ze eens een dagdeel meelopen met iemand op straat. Proberen hen zover te krijgen
dat ze uit hun telefoonhokje komen en nieuwsgierig worden naar wat er om hen
heen gebeurt. Het aantrekkelijk maken om bij de servicedesk te werken, omdat
ze collega’s kunnen helpen. Ik zou stoppen met de dashboards en rapportages op
minuten en wachttijden. Ik zou eerder een collega-tevredenheidsonderzoekje doen.
Hoe worden de collega’s geholpen door de servicedesk?”

”Wat ik als oplossing zie, is meer ICT scholing
voor de agent op straat.”
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Meer scholing
Steven Overhand: “Wat ik als oplossing zie, is meer ICT-scholing voor de agent op
straat, zodat ze iets meer kennis hebben over waar ze mee bezig zijn en heel simpele
outlookvragen zelf kunnen beantwoorden. Wanneer wordt het druk bij ons? Na
de zomer. Dan gaan ze inloggen en weten ze het wachtwoord niet meer. Echt een
drama. Soms denk ik: ik ga terug naar het bedrijfsleven. Maar wat mij heel erg op
de been houdt binnen de politie is mijn betrokkenheid bij Roze in Blauw. We zijn
bezig om een internationale conferentie, De First World LGBT Conference for
Criminal Justice professionals, te beleggen in Amsterdam volgend jaar. Dat biedt
mooie uitdagingen en vrijheid om dingen zelf in te vullen. Ik doe hiervoor onder
andere de website. Als ik dat niet had gehad, had ik waarschijnlijk tabee gezegd.”
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Terug naar waarom je
bij de politie wilde
Anja Utermark en Patrick Bergs zetten nu een jaar lang hun schouders onder
medewerkerparticipatie. De actie komt vanuit de Ondernemingsraad in de eenheid
Den Haag.
Eigen ondernemer zijn
“We zien dat het werkt als iedere collega zich gedraagt als een ondernemer. Je eigen
winkeltje naast dat van anderen. Daardoor ontstaat enthousiasme en dit motiveert
en creëert weer nieuwe mogelijkheden. We hebben een ‘hands-on’ cultuur en de
collega’s zijn innovatief. Ze weten immers nooit in welke situatie ze belanden en
welke oplossing daarbij nodig is. Dit is, wat ons betreft, precies waar het om moet
draaien. Zo pak je in het team veiligheidsissues aan.
Leren van elkaar
Vorig jaar mopperde een wijkagent nog flink, tot hij het traject De Hark Voorbij
ontdekte. Hij greep het met beide handen aan en werd de ambassadeur voor
collega’s die ook weer willen weten waarom ze bij de politie waren gekomen. Het
is prachtig om te zien hoe we zo steeds meer van elkaar leren. Dat daarvoor weer
tijd en ruimte komt om zodoende binnen de organisatie samen te werken, met het
gezicht naar buiten. Tenslotte wil iedere politieman en –vrouw veiligheid bieden
aan de burger.”
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”Tenslotte wil iedere politieman en
-vrouw veiligheid bieden aan de
burger.”
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Ik improviseer wel

Mensen-mens
Peter op ’t Hof heeft een visuele beperking. “Ik reis veel naar verschillende locaties
en dat gaat me prima af. Je moet een beetje creatief zijn. Elke week kijk ik weer hoe
ik het ga doen. De ene keer ga ik met de taxi, de andere keer rijd ik met iemand
mee. Dat bevalt me eigenlijk heel goed. Ik ben een mensen-mens en houd van de
informele gesprekken die zo’n setting in de auto bij iemand uitlokken. Maar ik wil
niet afhankelijk zijn van collega’s.

”Als gehandicapte leer je je te
handhaven.”
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Improviseren
Als gehandicapte leer je je te handhaven. Ik ben een echte pionier. Ik doe graag
wat ik zelf denk dat de goede weg is en zoek hier de juiste mensen bij. Dat ik straks
waarschijnlijk moet verhuizen van werkplek, zie ik als een uitdaging. Het duurt
misschien een paar dagen voordat ik gewend ben, maar het voordeel is dat alle
nieuwe panden er ongeveer hetzelfde uitzien en vaak een herkenbare structuur
hebben. De wc’s, deuren en uitgangen zitten op dezelfde plek. Het enige lastige
is dat er buiten vaak geen gidslijnen of trottoirs zijn, met het gevolg dat ik lastig
auto’s kan wegduwen. Ik verzin echter wel iets. Ik improviseer wel, dat houdt het
ook leuk. Als je te honkvast bent, roest je vast.”
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Werelden
met elkaar delen
André van Kampen en Hans van der Plas zijn chef op een service center. Hans bij
T-Mobile en André bij de politie. Beiden waren betrokken bij een samenvoeging
van twee afdelingen. André: “Ik merk dat ik nu soms figuurlijk als een agent tussen
twee medewerkers in moet springen. De twee bij elkaar gekomen afdelingen zijn
echt verschillend qua cultuur, werkwijzen ėn rechtspositie.”
Hans: “Het samenbrengen van de cultuur van T-Mobile en Orange heeft ons drie
jaar gekost. En we merken dat op verschillende locaties dingen nog altijd anders
gaan. Je denkt al snel dat het oude niet goed was, maar dat is niet waar. Je moet
kijken naar het beste van beide culturen, want dat wil je behouden.”
André: “Het korps kreeg geld voor elke afhandelingstijd van maximaal 240
seconden. Maar dat ‘afrekenen’ wil ik eruit krijgen. Je kunt alles meten, maar je
bereikt er niks mee.”
Hans: “Zo begon het bij ons ook! En niemand maakte zich druk over hoe vaak een
klant vervolgens terugbelde, omdat zijn vraag nog niet beantwoord was. Ik liet toen
zien dat je qua kosten ongeveer gelijk uit kunt komen. Het resultaat is dat we nu
van 6 miljoen telefoontjes per jaar terug zijn gegaan naar 2 miljoen.”
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“Je moet kijken naar het beste van
beide culturen, want dat wil je
behouden.”
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Het roer om
Frans Walet besloot na 20 jaar het roer om te gooien en ging bij de politie in
opleiding. “Ik was klaar met de commerciële wereld; het ging alleen maar om geld
verdienen. En vaak ook over de rug van anderen. Dat ging me tegenstaan.
Talenten gebruiken
“Er wordt tijdens de opleiding heel erg ingestoken op wat iemand niet kan. Terwijl
je in het bedrijfsleven juist uitgaat van wat je goed kunt en daar beter in probeert
te worden. Want wat je goed kunt, vind je leuk en daarop doorgaan brengt sneller
resultaat. Natuurlijk moet je bepaalde eigenschappen wel hebben en anders
aanleren. Maar het positieve kan veel positiever. Daarover zou ik wel eens willen
filosoferen met iemand van de politieacademie.
Roze in blauw
Daarnaast ben ik aangesloten bij Roze in blauw. Dit onderdeel van de politie is
helaas nodig. Wij merken dat homo-gerelateerd geweld vaak eerder tot aangifte
komt als de aangever gehoord kan worden door een homo. Dit klinkt cliché, maar
is helaas wel waarheid. Wij hopen natuurlijk dat ons netwerk ooit opgeheven kan
worden. Een totale integratie van de mensheid. Regel 1 van de Grondwet is er niet
voor niets!”
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“Het positieve kan veel positiever.”
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”Vertrouwen ontstaat niet zomaar”
Vertrouwen is een moeilijk te hanteren begrip. Het ontstaat niet zomaar en het
kan (weer) snel verdwenen zijn. De COR gelooft in het feit dat je wel kunt werken
aan je zelfvertrouwen. Door niet blindelings af te gaan op de meningen van andere
mensen maar af te gaan op je eigen gevoel en intuïtie. Een reorganisatie kan het
vertrouwen ook behoorlijk schaden als er geen ruimte is voor weerstand. Dan loopt
de energie weg, gebrek aan vertrouwen groeit over en weer en kan zelfs leiden tot
wantrouwen. Daarom pleit de COR voor èchte samenwerking en dialoog. Dat is
een goede remedie.
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Vertrouwen
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De Reorganisatie is boe
Marlene Rooseman werkte tien jaar bij de eenheid Amsterdam. De laatste jaren
als redacteur op de communicatieafdeling. In februari nam zij ontslag om haar
eigen tekstbureau te beginnen.
Ontslag
Jassen, pantalons, overhemden: met tranen in mijn ogen zit ik voor mijn
kledingkast en vouw mijn uniformen op. Ik heb ontslag genomen bij de politie
om verder te gaan met mijn eigen bedrijf. Morgen moet ik alle spullen en pasjes
inleveren. Ontslag bij de politie… Ik besef nog amper dat ik dat echt heb gedaan.
Reorganisatie
Als ik terugkijk op de afgelopen twee jaar heb ik zonder twijfel keihard gewerkt.
Maar waaraan precies? Ik heb me laten meeslepen in de reorganisatie, veranderende
procedures… Gedoe. Ik was in ieder geval niet bezig met boeven vangen, mensen
helpen of andere redenen waarom ik ooit voor de politie koos.
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Boezaak
Mijn tassen staan klaar in de gang. Morgen is het zover. Ter afleiding zet ik de tv aan
en val middenin de serie Friends. ‘Het is boezaak’, zegt één van de hoofdrolspelers.
‘Zoals de mening van een koe. Niet belangrijk. Het is boe.’ Op een grappige manier
zie ik er de logica wel van in. En misschien is het helemaal niet slecht om ook eens
met die ogen naar de reorganisatie te kijken. Want in feite zijn het politiewerk,
de burgers en het eigen geluk het enige dat ertoe doet. De rest is allemaal maar
bijzaak. De reorganisatie is “boe”.

“Ik heb me laten meeslepen in
de reorganisatie, veranderende
procedures… Gedoe.”
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Als de COR in de
spiegel kijkt
Alles is prioriteit één
“Wij moeten aan de bal blijven als een naar voren stappende medezeggenschap,
zegt Frank Giltay, voorzitter van de COR. Tijdsdruk? Dat mag geen argument
zijn. Ik snap dat de neiging bestaat om meer tijd te nemen als besluitvorming
dichterbij komt. Maar we moeten de aansluiting blijven houden met de vaart van
het politiebedrijf en de snelheid waarmee de wereld verandert. Als er een vliegtuig
neerstort, eten we ook niet eerst ons broodje op.
Niks over de schutting
Ok, nu droom ik even, roept Frank net iets harder. Stel, we kunnen onze 68.000
mensen écht laten zien wat we doen met De Hark Voorbij en regelvrije teams. Dat
we tegen al die collega’s zeggen: let op, jullie zijn zelf verantwoordelijk voor de
veiligheid in dit gebied. Pak het op en pak het aan! Wat heb je nodig? Je gooit niks
over de schutting, maar jullie regelen het onderling en samen. Dát is de cultuur
waar we naar op weg zijn. Dan krijgen we een prachtig mooi bedrijf en wordt het
ook veiliger op straat.”
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“Als er een vliegtuig neerstort,
eten we ook niet eerst ons
broodje op.”
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Vertrouwen in de
eenheden
Wilma van Stek uit Amsterdam ziet de beperkingen die de reorganisatie met zich
meebrengt: “Het is ingewikkeld. Wie heeft invloed op welk proces? Hoe kom je
met z’n allen tot het goede eindresultaat? Met de Nationale Politie streven we naar
eenheid, maar hoe zorgen we ervoor dat je de eigenheid van de eenheden behoudt?
Want sommige dingen doen eenheden heel goed op hun eigen manier. Natuurlijk
is het doel harmonisatie, maar waar houdt dat op en laat je ruimte voor eigenheid?
Dat is een zoektocht.”

“Hoe kom je met z’n allen tot
het goede eindresultaat?”
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Jaco van Hoorn uit Zeeland-West-Brabant beaamt dat dit beperkingen met zich
meebrengt: “Totale gelijkheid in denken en doen is waar ik ook mijn twijfels over
heb. Het risico is dat je het dan ook moet gaan controleren. Dat leidt tot onnodige
bureaucratie. Het levert een verkeerde dynamiek op als het om ontwikkelen gaat.
Het was spannender geweest als we hadden gezegd: eenheid waar het moet en
verscheidenheid waar het kan.”
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Beter regelen, levert
minder vragen op

Goed werkgeverschap
“Wat ik niet snap, zo valt René Janssen-Steenberg uit Arnhem gelijk met de deur
in huis, is dat het Bureau Werk in Zicht niet snel is opgezet. Ik begrijp dat het wat
tijd kost, maar we weten ook allemaal dat er al collega’s zijn die hun functie hebben
verloren. In Oost-Nederland hebben we wel een soort bureau dat het probeert te
regelen, maar ik verwacht van het korps dat dit landelijk wordt opgepakt. Niet
alleen om collega’s naar zinvol en geschikt werk te brengen, maar ook in het kader
van goed werkgeverschap. Van belang is dat iedereen zich aan de spelregels houdt.
Anders zit je je eigen problemen te organiseren.

“Hoe beter je het regelt, hoe
minder vragen er gesteld worden.”
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Beter regelen, minder vragen
Mijn interesse ligt bij Staatsinrichting en de politiek. Momenteel denk ik
dat de politiek is doorgeslagen. Waarom buigen zij zich bijvoorbeeld over het
ziekteverzuim binnen het korps?! Hierin kan alleen het korps veranderingen
teweegbrengen. Wat minder aandacht van het ministerie is welkom wat mij betreft.
We hebben ruimte nodig om ons werk te doen. Ik zeg: Hoe beter je het regelt, hoe
minder vragen er gesteld worden. Dit is in het belang van de politie, maar ook
van de samenleving.”
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”Je moet goed weten wat jouw werk is”
Iedereen heeft een eigen opvatting over het begrip verantwoordelijkheid. Sommige
collega’s vinden dat iedereen zich aan de afgesproken taken moet houden. Doe je
eigen werk volgens werkafspraken. Dan moet je natuurlijk wel goed weten wat
jouw werk is. Binnen de politie zijn functiebeschrijvingen vaak anders dan het
dagelijkse werk. Ook loopt de werkdruk regelmatig op en weet je niet wat je die
dag tegen gaat komen.
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Verantwoordelijkheid
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Jan Mulder is opgeleid
in Psychosynthese
Op de stoel van de macht
“In ieder mens zitten goedaardige en kwaadaardige krachten. Sommige mensen
kunnen het kwaad in zichzelf niet de baas en dit zie je terug in hun gedrag. Zwakke
leiders maken een zwakke omgeving. Sterke leiders maken een sterke omgeving. En
macht maakt je nog niet machtig. Je kunt wel op de stoel van de macht zitten, maar
die macht maakt degene die erop zit, persoonlijk. Daarom heb ik bewondering voor
onze korpschef. Hij zit op de stoel van de macht en iedereen vindt iets van hem. Hoe
hij daarmee omgaat, vind ik krachtig. Ook ons diensthoofd vind ik inspirerend.
Deze leiders duwen anderen niet in hun beeld, maar zoeken juist de samenwerking
en verbinding op. Ze nodigen je uit om mee te reizen.

“Macht maakt je nog niet machtig.”
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Rukwindenbeleid
Tijdens een werkoverleg sprak een collega de legendarische woorden: “We
hebben een rukwindenbeleid. Regels worden tijdens het spel veranderd. Het
lijken dagkoersen en elke dag komt de wind uit een andere hoek. Rukwinden, ze
veranderen de richting van je werk met een ruk.” Zijn woorden zetten me aan het
denken. Wat is hier gaande en welk effect heeft dit op de werkvloer, en hoe kan
ik faciliteren zodat de potentie benut blijft ? Verrassingen creëren een vorm van
onveiligheid en roepen soms agressie en boosheid op. Je weet niet waar je aan toe
bent. Dat maakt onze reis wel erg spannend. De kunst is nu om op een zodanige
manier leiding te geven dat ondanks de stevige winden, mensen hun werk met
plezier kunnen doen en hun talenten benutten. De reis gaat voort…….”
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Hoe was het vandaag
op internet?
Instagram
Werken met de jeugd betekent volgens Petra Pronk uit Sluis dat je je ook in hun
online omgeving moet mengen. “Waarom wel politie op straat en niet op internet?
Ik zit op Instagram en ik vind dat ik daar bereikbaar moet zijn voor de jongeren.
Dat kost veel vrije tijd, maar ze beginnen me nu te vertrouwen en dat wil ik zo
houden.
Naaktfoto’s online
Deze winter zijn er via Instagram naaktfoto’s van twee meisjes verspreid. Ik maakte
me zorgen. Pestgedrag als dit kan ernstige gevolgen hebben. Dat moet aangepakt
worden. Toen heb ik op de school een voorlichtingsavond verzorgd waarin ik heel
duidelijk heb gemaakt dat dit afgelopen moet zijn.
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Nepwapens
Vaak weten jongeren niet dat wat ze doen strafbaar is. Als ik op Instagram plaatjes
zie van een nepvuurwapen, stuur ik meteen een privéberichtje. Meestal krijg ik
dan excuses en zeggen ze dat ze niet wisten dat het strafbaar was. Dat is de nieuwe
manier van werken volgens mij. De digitale wereld is een broednest van pesterijen.
Daar moeten we als politie ook meer mee doen. Waarom wel politie op straat maar
niet op internet?”

“Waarom wel politie op straat maar
niet op internet?”
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Laat mensen zelf
nadenken
Vakmanschap en professionele ruimte staan bij Theo Schelle hoog op de agenda:
“Laat mensen vooral zelf nadenken. De agent op straat weet echt wel wat hij moet
doen.”
Anders werken
“Waarom moeten we protocollen strikt volgen als de praktijk vaak om een
flexibele oplossing vraagt? Geen situatie is precies hetzelfde en de wereld verandert
snel. Soms moet je zelfs op straat het wiel opnieuw uitvinden. Het werk van de
politieman ligt op straat. Ze weten echt wel waar ze moeten zijn, waar de problemen
zijn. Je moet ze alleen wel de ruimte geven om die volwassenheid op te doen. Het
mooie is dat als dat eenmaal is geland, mensen hier meer van willen. Dan nemen
ze zelf verantwoordelijkheid en gaan zich vanuit hun eigen inspiratie ergens in
verdiepen.
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Volharding
Als je een goed idee hebt als professional, mag je dat niet laten wegebben, omdat
de werkwijzen die ervoor bedacht zijn, contraproductief zijn. Ik heb het zelf
meegemaakt met de komst van de Nationale Politie. Opeens was er minder
aandacht voor Front- en Backoffice. Gaandeweg zijn we gezamenlijk op zoek
gegaan naar verbanden. Dat was lastig, maar ik hoorde van collega’s op straat
dat de FoBo manier van werken echt werkt. Dat sterkte me om het door te zetten.
We hebben gekeken hoe we de backoffice-werkstijl kunnen behouden, in kleine
stapjes, binnen de nieuwe context van de Nationale Politie. Ik doel hierbij op de
afhandeling van meldingen en briefen en débriefen. Ik ben tevreden, want we
bestaan nog. Ik zie dat in het land links en rechts projecten ontstaan en dat het
backoffice-gedachtegoed leeft.”

“Het werk van de politieman ligt
op straat.”
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Wie het weet,
mag het zeggen?
Volgens Jan van Zijtveld kan er nog veel meer geluisterd worden naar de
professionals binnen de organisatie om tot beleid te komen. “Experts zien dingen
gebeuren en proberen onderwerpen op de kaart te zetten. Maar het dringt niet door.
Beleid wordt hier niet op aangepast. Er moet eerst iets groots in de samenleving
gebeuren. Zo riepen experts al jaren dat er problemen waren rondom legale
vuurwapens. We geven mensen een vergunning, maar ondertussen raken ze in
psychische problemen. Ze raken hun baan kwijt of gaan aan de drank, terwijl
ze hun vuurwapen mogen houden. Dat gaat mis. Het was ook al een paar keer
misgegaan. Maar de waarschuwingen van experts dringen niet door. Totdat iemand
in Alphen aan den Rijn in het rond gaat schieten. Dat moet veranderen. De Engelsen
zeggen het heel mooi: We didn’t know what we already knew.
TomTom informatie
In onze organisatie zijn de keuzes vaak al gemaakt en is de informatie verworden
tot wat ik TomTom informatie noem. De bestemming is ingeklopt, de wegen en
paden liggen vast. Informatie wordt gebruikt om het doel te bereiken en niet om
het doel te bepalen. Wij denken vaak dat computers de waarheid vertellen. Maar
er zit maar een fractie van alle informatie in de systemen. Alleen wat je erin stopt.
Maar wat stoppen we er niet in? Bijvoorbeeld de conclusies van onderzoeken.”
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“De waarschuwingen van experts
dringen niet door.”
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“Luisteren is belangstelling tonen in elkaar.”

Luisteren is belangstelling tonen en iemand ruimte geven om zijn verhaal te doen.
Daarmee verbeter je de relatie met de mensen in je omgeving. Als je goed luistert,
kom je te weten wat mensen beweegt en waarnaar ze streven. Die wetenschap kan
je gebruiken om zelf dingen voor elkaar te krijgen of voor het creëren van een goede
timing. Je bouwt duurzame relaties door goed te luisteren naar elkaar.
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Luisteren
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Iets betekenen
voor anderen
Monique Blom werkt bij ICT en wil iets voor anderen betekenen. Zij richtte een
Dienst Gehandicapten op. Een centrale plek waar collega’s met een beperking
zich kunnen melden voor directe hulp bij processen, zoals aanpassingen van de
werkplek. Dat is voor Monique Blom altijd al een drijfveer geweest.
Nu heeft zij zich binnen de politie ten doel gesteld om collega’s met een beperking
beter te faciliteren. En dat gaat hard. Men test nu de eerste gestandaardiseerde
werkplekken met uitbreidingen voor visueel beperkte mensen. “Ik ga er gewoon
de boer mee op. Zelf actie ondernemen en dat vooral ook zo uitdragen, dat werkt
binnen deze organisatie.”
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“Ik ga er gewoon de boer mee op.
Zelf actie ondernemen en dat
vooral ook zo uitdragen, dat werkt
binnen deze organisatie.”
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Medewerkerparticipatie
moet
van twee kanten komen
Chefs faciliteren
Geert Roeloffs uit Limburg: “Ik werk zelf, na jaren als motoragent, hondengeleider
en ME’er, nu bij de Forensische Opsporing, waar vrij veel ruimte is voor eigen
inbreng. Dat komt ook omdat het werk zo specialistisch is. Mijn chef zegt: “Ik
faciliteer jullie, maar jullie gaan zelf over je werk.” Dat vind ik heel positief. En het
werkt. Het ziekteverzuim is lager ten opzichte van andere afdelingen. Ik denk dat
dat komt doordat mensen meer voldoening uit hun werk halen en meer betrokken
zijn bij hun werk. Bij medewerkerparticipatie gaat het erover de werkvloer te
betrekken bij het werk.”
Luisteren en terugkoppelen
“Je kunt niet altijd je gelijk krijgen, maar mensen worden happy als ze invloed
hebben. We gaan met meer plezier naar ons werk als onze mening is gevraagd. Ook
al worden niet alle ideeën waargemaakt. Het gaat erom dat er geluisterd wordt.
Daarom is de terugkoppeling ook heel belangrijk, waarom doen we dit nu niet?
Dat is ook medewerkerparticipatie.”
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“We gaan met meer plezier naar ons
werk als onze mening is gevraagd.”
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Erkenning en verbinding

In de organisatie ontstaat steeds meer het besef dat de professionals op straat
belangrijke informatiedragers zijn. Richard van der Kooi uit de eenheid NoordNederland vertelt over een mooi voorbeeld van verbinding tussen beleid en
uitvoering.
Kloof tussen leiding en werkvloer
“Een belangrijk thema in de organisatie is het Jihadisme. Daarover sprak de
Ondernemingsraad met de eenheidsleiding en het laatste halfuur was ingepland
om collega’s van de werkvloer aan het woord te laten. Collega’s die elke dag op straat
werken, in de stad en op het platteland. Zij wisten niet wat er die ochtend besproken
was. De leiding vroeg hun: wat merk je van het Jihadisme? En aan Islamitische
collega’s: word je weleens gevraagd naar dit onderwerp? Om je expertise te delen?
Dit bleek nog helemaal niet te gebeuren. Het onderwerp bleef onderbelicht en
de collega’s wisten niet wat er zich op landelijk niveau afspeelde. De teamchefs
wisten op hun beurt niet wat er zich in de wijk afspeelde. Het was een pijnlijke
confrontatie. De verbinding ontbrak totaal.
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Naar elkaar luisteren
De collega’s snappen niet waarom zij niet worden benaderd over hun kennis van
de wijk. De kloof tussen beleid en uitvoering op dit onderwerp werd duidelijk. Zo
weten de teamchefs bijvoorbeeld vanuit landelijke informatie dat er één moskee
staat in hun gebied. Als je het echter aan de collega’s vraagt, blijkt dat er ook
buurthuizen, sportclubs en andere ontmoetingsplaatsen zijn waar veel mensen
met een Islamitische achtergrond komen. We hebben de samenwerking verbeterd.
De teams zijn beter in gesprek. Er wordt naar elkaar geluisterd. Het besef kwam
dat we dit veel eerder hadden moeten doen. Je kunt niet alles vanachter je bureau
bedenken.”

“Je kunt niet alles vanachter je
bureau bedenken.”

53

Burger in politiejasje

Erna Eenink organiseerde in Oost-Nederland een avond waarin vijf politiemensen
in gesprek gingen met 45 burgers. En de burger kreeg de rol van de agent! Wat zou
jij bijvoorbeeld doen als je een jongen van 16 jaar om drie uur ’s nachts op straat ziet
liggen? De één zegt dan: laten liggen. De ander niet. Onze vraag is dan: is dit een
politieprobleem? Zijn we er alleen om te handhaven of ook om alcoholmisbruik in
de samenleving te voorkomen? Mensen gingen nadenken over de rol van de politie.
En zagen hierdoor in dat zij zelf ook onderdeel kunnen zijn van het verbeteren
van de veiligheid.
Creativiteit in beweging krijgen
“Ik probeer ook beweging te krijgen in creativiteit van mensen. Het gaat heel
langzaam, maar ik voel veranderingen. Vanuit de eenheidsleiding krijg ik te horen
dat ik hier vooral mee door moet gaan. Dit is wat de Nationale Politie voor ogen
heeft”, aldus Erna.
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“Dit is wat de Nationale
Politie voor ogen heeft.”
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“Realiseer je waar je voor staat.”

Echte veranderingen kunnen pas plaatsvinden als je oprecht geïnspireerd bent
door de mogelijkheid je gewenste uitkomsten te behalen en niet bereid bent om met
minder genoegen te nemen. Je laat je dus niet afleiden door zijpaden, tegenslagen
en tegenwerking, maar realiseert waar je voor staat.
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Doelgericht
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PRO24/7 groeit

PRO staat voor Politie Rotterdam Oost en 24/7 voor het werk dat ze dagelijks doen.
Frank Ruitenberg: “We filmen ons werk met camera’s die we op het lichaam dragen
en die op een paar voertuigen gemonteerd zijn. Bij elke bijzondere melding gaan ze
aan. Inmiddels heeft ons YouTubekanaal bijna 16.000 abonnees. De media, zoals
Metro en Hart van Nederland, tonen ze ook. Het bereik is enorm!”

“Door zo transparant te laten
zien wat we doen, krijgen
burgers meer begrip.”
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Excuses van een fietser
Nathan Okkerse: “Onze video’s maken positieve reacties los. Laatst kregen we
zelfs excuses van een fietser die op ons schold toen we hem met toeters en bellen
voorbijreden. Hij zag later dat we op weg waren om iemand te reanimeren. Op
verjaardagen gaat het dus niet meer over de prenten die we uitschrijven, maar
over hoe we woninginbrekers achtervolgen en aanhouden of hoe we de marathon
begeleiden… ”
Privacy van mensen in beeld
Willem Verweij: “We gaan niet over één nacht ijs en hebben duidelijke afspraken
gemaakt wat we wel en niet filmen. Dat we zelf in beeld komen, vinden we niet
erg. We zijn trots op het werk dat we doen. Door zo transparant te laten zien wat
we doen, krijgen burgers meer begrip.”
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Doe het niet stiekem

Evert van de Hesseweg: “Tijdens een traject ontdekten we bij de Bereden Politie
dat een capaciteitsprobleem eigenlijk een imagoprobleem was. We hebben toen
collega’s van de Beredenen bij elkaar gezet: managers, controllers, mensen van
de stallen. Vakmensen. Ik was blij verrast om met elkaar de vertaalslag te maken
van waarneembaar probleem naar het kernprobleem. Dat dat gelukt is, is niet
mijn verdienste. Ik ken de materie niet. Het gaat erom de collega’s daadwerkelijk
te waarderen in hun visie op de problematiek en ze de gelegenheid te geven hier
samen over te praten en tot een diversiteit aan acties te komen die verder reiken
dan het traditionele werkveld. Ik heb slechts die gelegenheid gecreëerd.
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Niet stiekem doen
Ik vind dat je dingen niet stiekem moet doen. Je hoort wel eens: beter achteraf
vergiffenis vragen dan vooraf toestemming. Wees altijd transparant! Uitdagingen
droppen we veelal bij leidinggevenden, terwijl vakmensen dit kunnen verlichten
door zelf, vanuit het vakmanschap, het werk op te pakken.”

“Wees altijd transparant!”
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Politiekids

Jack Druppers koppelt kinderen en ouders aan de politiepraktijk. “Politiekids is
een manier om de problematiek met probleemjongeren voor te zijn. We moeten
eerder met deze kinderen in contact komen. In positieve zin, door ze het politiewerk
van dichtbij te laten meemaken. Ze vinden de politie spannend en kunnen in hun
enthousiasme ook ouders meekrijgen. In lastige wijken kom je door dit project
makkelijker in contact met probleemgezinnen.
Wat vinden kids het leukst?
Kleine groepjes Politiekids bezochten verschillende slachtoffers van (milde)
misdrijven. Met het aanbieden van een symbolisch presentje of bosje bloemen,
lieten de kinderen blijken dat de buurt met hen meeleeft. De slachtoffers vertelden
op hun beurt wat hen was overkomen. Dat is niet alleen goed voor de betrokkenheid
in de buurt, maar zo zien de kinderen en ouders ook de gevolgen van misdrijven.
Deze bezoeken maken op iedereen grote indruk. Meerdere kippenvelmomenten
heb ik hierbij al ervaren.
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“Meerdere kippenvel momenten heb ik
hierbij al ervaren.”

Gewoon doen
In Amsterdam zit ik echt op mijn plek. Er is veel ruimte voor eigen initiatief. Ik
ben hier volledig tot ontwikkeling gekomen. Voor Politiekids krijg ik helaas weinig
hulp en steun vanuit de organisatie, maar ik word ook niet tegengehouden. Ik had
geluk met een chef die ook in staat is om ‘out of the box’ te denken en mij dus mijn
ding liet doen. Ik ben groepen gaan opstarten door het hele land. Vanuit de filosofie
“Wie niets vraagt, krijgt ook geen afwijzing”, ben ik het gewoon gaan doen!”
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Het grotere verband

Richard de Vries maakte de overstap van zelfstandig ondernemer naar de politie. En
dat is nogal een verschil! “Ik was gewend out of the box te denken en commercieel
ingesteld. Vriendelijk. Te vriendelijk voor de politiecultuur.”

“De ruimte om mijn kennis in de
praktijk te gebruiken, is beperkt.”
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Aangiftebereidheid moslimvrouwen
“Voor mijn studie Integrale Veiligheidskunde deed ik onderzoek naar de
meldingsbereidheid van moslimvrouwen. Het is belangrijk om gebruik te maken
van hun rolmodellen. Zij kunnen de wijkagent uitnodigen in hun buurthuis of
als tussenpersoon fungeren om aangifte te doen. De vrouwen hebben weinig
vertrouwen in de politie, omdat ze niet weten hoe het strafproces verloopt. Ze
geven iemand aan en hij staat over een uurtje weer voor de deur. Dan worden ze
bang. Dus de opvolging van de aangifte moet beter worden uitgelegd. Dit soort
projecten vind ik mooi. Je pakt de kern van een probleem aan.
Leren kijken naar debat
Naar het journaal kijkend zie ik de berichten in een groter verband. Ik zie de
dingen die ik in mijn opleiding heb geleerd terug. De trucjes die politici gebruiken
om een boodschap over te brengen. Als ik een debat volg, prik ik er makkelijker
doorheen. Eigenlijk zou elke agent deze opleiding moeten volgen; je leert er zoveel
van! Helaas ziet de organisatie dit niet zo. Ik merk dat extern opgeleide hbo’ers
niet de erkenning krijgen die je zou verwachten. Leidinggevenden vinden het te
ambitieus. De ruimte om mijn kennis in de praktijk te gebruiken, is beperkt.”
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Geen rechercheur
zonder digitale kennis
Ruud Elderhorst is implementatiemanager Team Digitale Opsporing: “Er is een
enorme maatschappelijke druk van digitalisering. Als politie moet je daarin mee.”
Efficiënter politiewerk
“Bij de inrichting van de Nationale Politie komt nu op bijna alle districten een
digitaal platform met specialisten. We komen daardoor dichter bij het politieproces.
Tot nu toe zijn we ondersteunend, maar in steeds meer onderzoeken zouden we een
leidende of coördinerende rol moeten krijgen. Dat is het belangrijkst: dat we invloed
kunnen gaan uitoefenen op de kwaliteit van het opsporingsproces. Voor ons is dat,
met name binnen de opsporing, de definitie van Het Nieuwe Werken. Digitaal
biedt zoveel meer kansen die nu nog onbenut blijven. Zo moeten bijvoorbeeld de
samenwerkingsverbanden met andere specialisten, zoals informatie analisten en
specialistisch rechercheteams, zorgen voor efficiënter politiewerk.
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Sneller leren reageren
Het probleem met het uitrollen van deze plannen is dat de maatschappij sneller
verandert dan wij het als organisatie kunnen bijhouden. Het plan van aanpak op
het gebied van digitale opsporing zou eigenlijk elke drie jaar vernieuwd moeten
worden. Dingen die in het Inrichtingsplan staan, zijn opgesteld in 2012. Het is dus
alweer verouderd voordat ze goed en wel zijn ingevoerd. Hoe zorgen we ervoor dat
we het beste kunnen werken, terwijl we ons ook aan het Inrichtingsplan houden?”

“De maatschappij verandert sneller
dan wij het kunnen bijhouden.”
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Ik wil door!
Hetty Schutjes uit Oost-Brabant heeft een mooie ontwikkeling doorgemaakt bij De
Hark Voorbij waardoor ze haar eigen weg is gaan volgen. Dat gaf energie en hoop.
Nu zit ze echter weer op een punt waar ze niet weet hoe ze verder moet.
Talent genegeerd
“Bij het inrichten van de nieuwe organisatie wordt helemaal niet meer gekeken naar
je talent. Je wordt ergens neergezet. Mijn collega tegenover mij zit in een schaal
waarin ze niet thuis hoort. Zij mag dat werk straks niet meer doen. Ik moet haar
werk gaan doen. Zij is verdrietig dat ze het niet meer mag doen, ik ben verdrietig
dat ik het moet gaan doen. Ik wil door! Ik heb mijn talent gevonden en dat wil ik
blijven doen. Die cijfertjes zijn misschien belangrijk, maar de mensen ook!
Verandercoach voor de werkvloer
Ik wil samen met de collega kijken naar waar zijn of haar kracht ligt. Ik ben ervan
overtuigd dat dat een heel stuk verzuim terug zou dringen. Mensen zitten nu
thuis, omdat ze niet op hun plek zitten in de organisatie. Die mensen binnen boord
houden, dat is voor mij het belangrijkst. Problemen kun je loslaten, mensen mag
je niet loslaten vind ik.”
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“Die cijfertjes zijn misschien
belangrijk, maar de mensen ook!”

69

Briefing in Rotterdam:
klaar voor de toekomst
“Men was al wat langer niet tevreden over de briefing en dat moest veranderen.
Zowel op inhoud als op vorm. Een uitdaging, omdat ik wist dat we de strijd moesten
aangaan met vaste patronen, systemen en gevoeligheden. Dat proces had heel wat
inspiratie en ook overtuigingskracht nodig. We zijn gewoon gaan experimenteren
en zijn lekker aan de slag gegaan met de landelijke ontwikkelingen in het
achterhoofd. Gelukkig werken wij in een organisatie met enthousiaste collega’s
die van aanpakken weten en mij enorm hebben geholpen in het verbeterproces.
Ja, ik kijk er met plezier op terug en ben trots op onze briefing nieuwe stijl en op
mijn team,” lacht Kris Jagram.
Inspiratieflow
Kris: “Mijn medewerkers zijn een onmisbare schakel in het informatieproces en
leveren met de briefing iedere dag een wezenlijke bijdrage aan de veiligheid buiten.
Met elkaar hebben we oude patronen doorbroken en losgelaten en zijn we buiten
de kaders gegaan. We hebben kritisch naar onszelf gekeken en een nieuwe stijl
gevonden. Dat voelt goed en daar ontwikkelen we verder in. We vonden inspiratie
om de briefing te verbeteren en zijn gewoon de goede dingen gaan doen. De briefing
is immers hét belangrijkste product van onze informatieorganisatie. Ik hoop dat
we met onze aanpak en nieuwe briefing ook anderen kunnen inspireren.”
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“We hebben kritisch naar onszelf
gekeken en een nieuwe stijl gevonden.”
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Doorzetten voor een
beter systeem
Anko Lange in Noord-Nederland vertelt over zijn inspanningen om een nieuwe
mobiele werkplek in de auto te realiseren. “We zijn bezig met een kruistocht. De
techniek is er al. Dat is het mooie van dit project. Mijn collega Roel Jacobs heeft
door zelf te sleutelen een werkplek in politieauto’s gecreëerd. Collega’s kunnen op
locatie aangiftes opnemen, arrestatiebevelen uitprinten, et cetera.”
Hell of a job
“Maar toen moesten we verder voor een landelijke rugdekking. Dat is een ‘Hell
of a job’. Ruud Bik heeft de mobiele werkplek in werking gezien en wilde direct
helpen om dat voor elkaar te krijgen. Maar puntje bij paaltje moeten er toch
keuzes gemaakt worden. Ondanks de steun van de plv KC is het geen gelopen
race gebleken. De strijd is nog niet gestreden. Wij blijven volhouden. Het is mooi
geweest met die houtje-touwtje oplossingen als mooie mapjes voor aangifte op
locatie. We moeten innoveren. Dat moet toch mogelijk zijn? De collega wil deze
computer in de auto.”
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“We moeten innoveren. Dat moet
toch mogelijk zijn?”
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Hoe maak jij je werk
leuk?
Wilco Berenschot is in zijn werk dagelijks bezig nieuwe dingen te verzinnen om
dichter bij de burger te komen. Zo zat hij met een tafeltje in de wijk, ging hij langs
bij buurtbewoners om daar te gaan eten en nu heeft hij weer iets nieuws: Het popup politiebureau.
Zelf aan de slag gaan
“Ik ging rondvragen bij woningbouwverenigingen en verstuurde een tweet over
mijn idee en dat werd direct opgepikt door het AD. En toen begon het te lopen.
Vanuit mijn eigen wijk was er één perfecte plek: centraal gelegen, aan een plein
en met een goed uitzicht. Het bleek een koophuis en ook nog net verkocht. Balen!
Ik zag licht branden en belde aan. De eigenaar deed open en zei: Ik volg jou op
Twitter, kom binnen! Ik vertelde over mijn plan en dat ik eigenlijk zijn huis op het
oog had. Hij vond het een waanzinnig goed idee, onder de voorwaarde dat het
voor één week was.

“Ik besef dat ik bevoorrecht ben
dat ik dit mag doen.”
74

Is het een vorm van flexibel werken?
Ja! Dat is het zeker. Ik heb al een tijdje een tablet en die noem ik mijn virtuele popup politiebureau. Het is een voorloper van hoe flexibel werken kan gaan. Ik besef
dat ik bevoorrecht ben dat ik dit mag doen. Dat ik de professionele ruimte krijg
om mijn werk zelf in te richten en leuk te maken!”
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Gesprekstechnieken bij
de recherche
Robin uit Rijen vertelt over het omgaan met fysiek sterkere personen. “Ik vind dat
je goed moet durven inschatten of je een situatie aankunt of niet. Weet wat je kunt.
Dat maakt je niet zwakker, maar juist sterker.”
Daadkracht
“Ik heb een situatie gehad, waarbij iemand een psychose had gekregen. Hij had
diverse soorten drugs ingenomen. Als iemand een psychose heeft, weet hij niet wat
hij doet. Dat maakt hem heel sterk. Pepperspray was te overwegen, maar vaak werkt
dat niet. Er waren dus mensen nodig die fysiek aan de bak gaan met zo’n persoon.
Gelukkig waren er vrij snel twee andere (mannelijke) collega’s ter plaatste gekomen
die mij en mijn collega hebben geholpen de verwarde persoon af te boeien. Ik had
dit samen met mijn vrouwelijke collega niet gered.
Vruchten plukken
Ik krijg vanuit de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening gesprekstechnieken geleerd. Deze kan ik toepassen in de praktijk. De gesprekstechnieken
zijn voornamelijk gericht op motiverend en oplossend denken. Dit vanuit de
gedachtegang van de verdachte. Veel verdachten plegen strafbare feiten om een
bepaalde reden. Het is daarom de moeite waard om de verdachte, door hem zelf
te laten nadenken, andere opties en daarmee keuzes te laten inzien.”
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“Weet wat je kan. Dat maakt je niet
zwakker, maar juist sterker.”

77

Anoniem en anders niet

Doel DNA Eliminatiebank
Jos Klemm uit Limburg: “Vanuit het Forensisch onderzoek is het van belang dat
elke collega in de DNA-eliminatiebank terecht komt. Als we sporen hebben, willen
we zeker weten dat we geen politieman hebben. De informatie uit deze databank
zou alleen gebruikt mogen worden om sporen uit te sluiten. Wij hoorden om ons
heen dat de gegevens ook gebruikt kunnen worden om een politiemedewerker op
basis van DNA-sporen strafrechtelijk te vervolgen. Mede hierdoor zijn er op dit
moment 300 rechercheurs die zich niet willen laten opnemen in de eliminatiebank.”

“De privacy van de mensen om mij
heen is in het geding.”
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Privacy familie ook in het geding
Omdat ik mijn eigen DNA profiel beschikbaar heb gesteld, heb ik
daarmee automatisch het DNA van mijn familie erin gezet. Er kan bij een
‘verwantschapsonderzoek’ in de DNA-databank connecties naar mijn familie
worden gelegd. De privacy van de mensen om mij heen is in het geding. Of het ooit
zo ver zal komen weet ik niet, maar dat gevoel heerst. Mijn voorkeur is dat er geen
mogelijkheden zijn om te gaan rechercheren met de match uit de eliminatiebank.
Daarmee halen we van die 300, die nu niet willen, nog een heleboel over de streep.”
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Er varingsverhalen
De kracht van de collega
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De verhalen uit dit boek zijn eerder gepubliceerd op de
website van de COR Nationale Politie.
www.corpolitie.nl
Heb jij ook een mooi verhaal te vertellen?
Mail ons op corpolitie@gmail.com
Centrale Ondernemingsraad Nationale Politie
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