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‘Een kruiwagen met kikkers, met hoge snelheid
over een hobbelig pad.’

6
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Introductie
Een kruiwagen met kikkers, niet zelden brulkikkers, die met hoge
snelheid over een hobbelig en bochtig pad wordt voortgejaagd. De
één maakt nog meer lawaai dan de ander. Af en toe gaat er een
kikker overboord, die zich even later met een onwaarschijnlijke
sprong toch weer bij de rest voegt.
Die vergelijking doemt al snel op, als je kijkt naar de ontstaansgeschiedenis van de Centrale Ondernemingsraad (COR) voor de Nationale
Politie. Landelijke medezeggenschap in een organisatie die een onwaarschijnlijke verandering moet doormaken, en graag ook nog in een
moordend tempo. De grootste organisatie van het land bovendien, met
zo’n 65.000 mensen die hun werk moeten doen in een tijd die nu ook niet
bepaald als rustig en vredig de geschiedenisboeken in zal gaan. En die tot
dan toe nog nooit van centrale medezeggenschap had gehoord. Dat is een
nog veel grotere kruiwagen, met nog veel meer kikkers, die nog harder
kwaken, met nog veel meer hobbels op de weg. Met andere woorden: ga er
maar aanstaan.
Als het niet zo’n serieuze zaak was, zou je het ook een klucht in vele
bedrijven kunnen noemen. Met open- en dichtslaande deuren, mensen die
plotseling opdoemen en weer afgaan, krankzinnige plotwendingen en
bizarre ontwikkelingen. Als die klucht in het echt zou worden opgevoerd,
zou het publiek vast en zeker mopperen: het mag best een beetje onrealistisch zijn, maar dit is compleet ongeloofwaardig. Hetgeen maar weer eens
bewijst dat de werkelijkheid soms vreemder is dan welk verzinsel dan ook.
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De ontstaansgeschiedenis vertoont ook wel gelijkenis met een grootschalig politieonderzoek. Met de inzet van velen, met inspiratie maar
vooral ook heel veel transpiratie. Met krakkemikkige alibi’s, verdachte
gebeurtenissen, niet al te betrouwbare getuigen en natuurlijk met slimme
speurders die toch ineens een briljante ingeving krijgen, waardoor alles op
z’n plek valt. Maar gelukkig is er geen echt lijk, zoals dat hoort in zo’n boek,
en is het ook niet gekomen tot enige afrekening in welk crimineel circuit
dan ook. Ondanks dat eerder gememoreerde moordende tempo van de
hele operatie.
Over die zoektocht met horten en stoten gaat dit boek. Geen chronologische opsomming van feiten, al staan die er hier en daar even in om te
voorkomen dat de lezer de draad kwijtraakt. Maar vooral het bijzondere
verhaal van een kleurrijke ontstaansgeschiedenis. Opgetekend uit de monden van een handvol direct betrokkenen, zonder de ambitie om helemaal
compleet te zijn. Met excuses vooraf aan degenen die niet aan het woord
komen. De verhalen, de anekdotes, de soms bizarre gebeurtenissen: daar
ging het ons om. We zochten naar de sfeer en de emoties, we tilden eens
een putdekseltje op, we waagden ons in schimmige steegjes en keken waar
het botste en knetterde. Het is aan de lezer om na het dichtslaan van dit
boek zijn of haar eigen conclusies te trekken.
We verklappen alvast: dit boek heeft een happy end, want die Centrale
Ondernemingsraad is er gekomen. En dat niet alleen: hij functioneert ook.
Goed, er zijn vaak kleine pijntjes, soms wat grotere ongemakken en het
werk is ook nog niet gedaan. Maar wat er is, is winst. Stap voor stap gaat het
beter, wordt er meer bereikt, komt de COR weer een beetje dichter in de
buurt van de gestelde doelen. Daar ging het om, ooit, aan het begin van
deze wonderlijke geschiedenis.
Bauke ter Braak
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AAN HET WOORD
In dit boek komen acht mensen aan het woord die stuk voor stuk
nauw betrokken waren (en deels nog zijn) bij de vorming van de
Centrale Ondernemingsraad. Ieder op hun eigen manier hebben ze
een bijdrage hebben geleverd aan het bereikte resultaat. Ik ben ze
dankbaar voor hun eerlijkheid en openhartigheid.
Gerard Bouman

- korpschef Nationale Politie (tot 1 februari 2016)

Frank Giltay

- voorzitter COR

Jan Peters

- lid dagelijks bestuur COR

Willie Geurts

- lid COR-commissie De Hark Voorbij

Albert Springer

- tot 2012 lid dagelijks bestuur

Sjaak Spreeuw

- tot 2014 COR-lid

Gerard Putman

- tot 2015 COR-lid

Cees Sprengers

- tot 2015 lectoraat Politieacademie
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‘Twee auto’s met de achterkant naar elkaar,
toen werden die boekwerken overgeladen. Topgeheim!’
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Van vroeger naar nu
De Centrale Ondernemingsraad (COR) ontwikkelde zich in een
periode waarin ook de Nationale Politie van de grond kwam. Twee
parallelle processen die natuurlijk op allerlei momenten en op allerlei
manieren met elkaar te maken hadden. De vorming van de Nationale
Politie omvatte immers ook de komst van landelijke medezeggenschap. En tegelijkertijd praatte de landelijke medezeggenschap al
mee over de vorming van de Nationale Politie, terwijl geen van
beiden formeel al bestond. Een complex proces, dat is wel het minste
wat je ervan kunt zeggen.

‘Jongens, hier worden géén beslissingen genomen’
In het begin was er – althans formeel - niets op het gebied van landelijke
zeggenschap en medezeggenschap bij de politie – afgezien van politieke
verantwoordelijkheid. Nederland had 26 korpsen, met even zoveel driehoeksoverleggen en ondernemingsraden – of de voorlopers daarvan. Met
elkaar deden die ondernemingsraden maar weinig. De korpsleidingen
aanvankelijk ook niet. Althans, formeel.
Want al in 1994 zag de Raad van Hoofdcommissarissen het levenslicht,
in 2009 omgedoopt tot de Raad van Korpschefs. Volgens de wet uit 1994
lag de zeggenschap bij het korps, met daarboven het politieke primaat van
de minister.
De Raad van Hoofdcommissarissen had aanvankelijk geen wettelijke
status, kwam op eigen initiatief van de grond en groeide uit tot het belangrijkste informele adviesorgaan van de minister. Eind oktober 2009 kregen
het Korpsbeheerdersberaad en de Raad van Korpschefs, via een wijziging
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van de Politiewet 1993, een wettelijke status. Afspraken die er werden
gemaakt, kregen hierdoor een bindend karakter.
De Raad had dus vanaf dat moment een formele positie, en op papier
veel macht. Al is de vraag gerechtvaardigd of die macht zo groot was.
Gerard Bouman had er geen hoge pet van op: ‘Ik weet nog dat ik voor het
eerst in de Raad van Korpschefs kwam. Ik heb met zúlke oren zitten luisteren en dacht: wat is dit voor gekkenhuis? Iedereen kletste maar wat en er
werd geen enkel besluit genomen. Kan ook niet. Zet maar eens 26 politieagenten bij elkaar om het ergens over eens te worden. Lukt niet. Het was
gezellig om samen te eten en een glas te drinken, je leerde elkaar beter kennen. Maar verder gebeurde er geen jota. Wat wil je ook, we komen uit een
tijd met meerdere korpsen, soms zo klein dat ze niet eens een fatsoenlijke
nachtdienst konden draaien. Een volstrekte poppenkast. Diezelfde verdeeldheid en versnippering had je ook in de medezeggenschap, We hadden
ondernemingsraden en er zaten overal onderdeelcommissies. Dat sprak
over van alles en nog wat. Je moet je bedenken dat er in de Nederlandse
politie zo’n 500 fte’s in de medezeggenschap zitten. Verbijsterend, zou ik
bijna zeggen.

Gerard Bouman:
‘Ik weet nog dat ik voor het eerst in de Raad van Korpschefs kwam. Ik heb met zúlke oren zitten luisteren en
dacht: wat is dit voor gekkenhuis? Iedereen kletste maar
wat en er werd geen enkel besluit genomen. Kan ook niet.
Zet maar eens 26 politieagenten bij elkaar om het ergens
eens over te worden. Lukt niet.’
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Zo’n club zou zelf weer een OR moeten hebben, en een parlement, en
een rekenkamer, een kleintje weliswaar. Ze kunnen bijna een eigen land
beginnen, op Schiermonnikoog misschien… Maar het komische is natuurlijk: je hebt pas iets mede te zeggen als er wat te zeggen valt, want anders
gebeurt er helemaal niks. Dus je had de kanariepolitie, en die had ook een
onderdeelcommissie, maar de baas van die kanariepolitie ging ook helemaal nergens over. Ik vond dat eigenlijk allemaal kapitaalvernietiging.’
Frank Giltay had ongeveer dezelfde ervaring: ‘Je kunt je afvragen of de
landelijke besluiten die de korpschefs namen, wel altijd gewerkt hebben.
Want een bijeenkomst was nog niet afgelopen of ze gingen allemaal hun
eigen kant weer op.’

Rare raad van elf
Toch zag de regionale medezeggenschap de invloed van de Raad van
Hoofdcommissarissen met lede ogen aan. En er kwam een tegenzet van,
zoals het toen nog heette, de regionale dienstcommissies. Zij richtten in
1995 het Landelijk Overleg Regionale Dienstcommissies op. Een groot
succes werd het niet. Na verloop van tijd kwamen de activiteiten van dit
overleg op een laag pitje te staan en werd het overleg opgeheven. Maar de
zorgen over de positie van de Raad van Hoofdcommissarissen bleef. Er
waren inmiddels regionale ondernemingsraden en die zagen zich regel
matig geconfronteerd met besluiten die door de Raad van Hoofdcommissarissen in de regio's werden 'gedropt'. Vaak ging het om plannen waar
volgens de WOR formeel advies of instemming voor nodig was. En al even
vaak resulteerden de besluiten in de regio's tot moeizame discussies en
negatieve adviezen achteraf. Om daar iets aan te kunnen doen, verenigden
de ondernemingsraden zich in 2006 in de Coöperatieve Ondernemingsraden Politie, kortweg COP. Feitelijk waren dat bijeenkomsten van
voorzitters en secretarissen van ondernemingsraden, die vooral kennis en
informatie uitwisselden. De COP had even weinig formele basis als de club
van de korpschefs, dus wat dat betreft was er sprake van ‘gelijkheid’. Albert
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Albert Springer:
‘In het overleg van voorzitters en secretarissen van ondernemingsraden werd van tevoren afgesproken: jongens,
hier worden geen beslissingen genomen. Zo was het, echt
waar. Het kon niet en het mocht niet.’

Springer ging een paar keer naar vergaderingen. ‘Die mensen hadden het
allemaal over hun problemen, waar ze allemaal wel niet tegenaan liepen.
En er was een grote gemeenschappelijke boze vijand: de korpschefs, die
zich op hun beurt ook hadden georganiseerd in de Raad van Korpschefs.
Wij spraken dan elke keer tegen elkaar uit dat die raad helemaal geen status
had, dat het een soort rare raad van elf was. Daar deden we dan uitgebreid
ons beklag over, maar ondertussen deden we zelf precies hetzelfde. We
hadden het erover en daar bleef het bij. Want op het moment dat we eigenlijk onze krachten moesten bundelen, ging het altijd mis. Dan was er weer
een verschil van mening, of er vonden mensen dat ons overleg net zo weinig status had als dat van de korpschefs. Wat op zich ook zo was natuurlijk.
Je ging ook niet met veel mandaat naar dat overleg toe, en als je terugkwam
kreeg je van de thuisblijvers te horen dat er weer verkeerde keuzes waren
gemaakt. In het overleg van voorzitters en secretarissen van ondernemingsraden werd van tevoren afgesproken: jongens, hier worden geen
beslissingen genomen. Zo was het, echt waar. Het kon niet en het mocht
niet.’

Erg wennen
De COP probeerde uiteraard zijn positie te versterken en wilde bijvoorbeeld graag standaard de agenda en de verslagen van de Raad van
Hoofdcommissarissen ontvangen. Ook wilde de COP, als de WOR daar
aanleiding toe gaf, om preadvies worden gevraagd. Makkelijk ging dat in
de praktijk niet, de hoofdcommissarissen moesten er kennelijk erg aan
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wennen. Op een gegeven moment, toen de Nationale Politie haar schaduw
vooruit begon te werpen, veranderde daarom de aanpak. De COP kaartte
voortaan brandende kwesties rechtstreeks bij de minister aan. En het
woord coöperatie zat dan wel in de voluit geschreven naam van het COP,
maar niet iedereen deed mee. Jan Peters herinnert zich: ‘Er waren ook een
paar ondernemingsraden die niet meededen, die zeiden: daar willen we
allemaal niks mee te maken hebben. Allemaal prachtig, vonden ze, maar
wij zijn wij en dit is onze wereld.’ Het meest prominent daarbij was de
ondernemingsraad van Kennemerland. Sjaak Spreeuw, destijds voorzitter
van die OR, komt uitvoerig aan het woord over de beweegredenen voor de
kritische opstelling.
Met de komst van de Nationale Politie in januari 2013, in combinatie
met de keuze voor een centrale ondernemingsraad kwam er een einde aan
zowel de Raad van Korpschefs als de Coöperatieve Ondernemingsraden
Politie.

Hangende schouders
Jan Peters: ‘Er moest op een gegeven moment nog wel worden gekeken
of er wel een wettelijke grond was voor die landelijke medezeggenschap.
En die basis hadden we wel nodig, zonder heipalen kun je niet bouwen.
Dan is er een bijeenkomst bij het hoofdkantoor van de C1000-supermarkten, langs de A1 bij Amersfoort. Die hadden ook een centrale
ondernemingsraad en wij kwamen luisteren wat hun ervaringen waren.
Dezelfde dag was er in het zaaltje ernaast ook een vergadering van de landsadvocaat met onze eigen huisadvocaat, Hampsink. Die hadden het met
elkaar over de wettelijke grond voor landelijke medezeggenschap. Volgens
de landadvocaat was zo’n grond er niet, terwijl onze advocaat dacht voldoende munitie voorhanden te hebben om te zeggen dat die grond er wel
was.
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Jan Peters:
‘We zien ze langs lopen, en een kwartier later kwamen ze
al weer terug. De landsadvocaat met het koppie een beetje
naar beneden, een deemoedige houding. En daarachter
onze advocaat, fier rechtop. Dat pleit was snel beslecht. Er
was dus een wettelijke grond om die landelijke medezeggenschap te organiseren.’

Nou was er een gang die langs de vergaderzalen liep. En die twee advocaten kwamen langs ons zaaltje, op weg naar hun gesprek. Dus we zien ze
langs lopen, en een kwartier later kwamen ze al weer terug. De landsadvocaat met het koppie een beetje naar beneden, hangende schouders, een
deemoedige houding. En daarachter onze advocaat, fier rechtop. Dus dat
pleit was snel beslecht.’ Ook Frank Giltay kan zich dat nog goed herinneren: ‘De ambtenaren van het ministerie hadden allerlei ideeën over de
medezeggenschap. Heel veel mensen denken voor de korpschef en die zeiden: de centrale ondernemingsraad, dat gaat het niet worden. Maar in dat
gesprek met de landsadvocaat maakte onze advocaat in no-time gehakt
van die tegenargumenten. Die leken ergens op.’

Tien Aboutalebs
Jan Peters vervolgt: ‘Er was dus een wettelijke grond om die landelijke
medezeggenschap te organiseren. Guusje ter Horst had er ook wel ideeën
over; die had bedacht dat de voorzitter van het Korpsbeheerdersberaad, de
grote club van burgemeesters, onze gesprekspartner zou zijn. Zo ontstonden de eerste contouren.’ Dan treedt in het najaar van 2010 Ivo Opstelten
aan, en eigenlijk komt de zaak dan pas echt in beweging. Het Korpsbeheerdersberaad werd, aldus Jan Peters, aan de kant geduwd en als politieke
macht weggeschreven. ‘Daar had Opstelten waarschijnlijk last van. Hij was
de minister, die de rechtstreekse lijnen had met de korpschefs. Hij heeft de
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nationale politie op papier gezet, gebouwd en tot wasdom laten komen.
Dat was zijn politieke ambitie, dat wilde hij per se. Die burgemeesters
waren alleen maar lastig. Als je tien van die Aboutalebs hebt, met alle respect, en je hebt ze alle tien in een zaal zitten, dan wordt het lastig. Ze
hebben andere belangen: het belang van Amsterdam, van Rotterdam, van
Utrecht. Het is opvallend dat de burgemeesters dat hebben laten passeren.
Ik zie het als een politiek huzarenstukje van Opstelten, dat heeft hij knap
gespeeld. Al komen de burgemeesters nu toch weer wat meer in beeld.
Maar Opstelten is weg, met pensioen.’

Staatsgeheim van kofferbak naar kofferbak
In de aanloop naar formele landelijke medezeggenschap nam de
invloed soms tamelijk ongebruikelijke vormen aan. Jan Peters: ‘Op een
gegeven moment kon de COR i.o. meepraten over het inrichtingsplan. Dat
zouden we onder ogen krijgen, maar wel onder een strikt embargo. Het
leek wel een staatsgeheim. We zouden het erover hebben tijdens een tweedaagse bijeenkomst. De avond daarvoor moesten we met de auto naar een
zekere plek rijden. Onze auto werd met de achterklep naar de achterklep
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van een andere auto gezet. Het was donker, er werd weinig gesproken. En
toen werden die boekwerken overgeladen. Niemand wist wie die anderen
eigenlijk waren. Na die handeling reden de auto’s weer weg. Topgeheim!
We moesten ook onze mobiele telefoons inleveren, die gingen even achter
slot en grendel.
We hadden allemaal een eigen genummerd exemplaar, daar moesten
we voor tekenen, en alle exemplaren moesten na de bespreking ook weer

HET STARTERSPAKKET
Met de Centrale Ondernemingsraad heeft het niet direct te maken, maar het
was wel typerend voor de start van de route er naartoe. Het moet op een dag
in mei 2011 zijn geweest. Gerard Bouman werd gevraagd als kwartiermaker
voor de Nationale Politie. Een majeure operatie, om het zachtjes uit te drukken. Dus je zou zeggen: daarvoor wordt alles uit de kast gehaald. Gerard
Bouman herinnert het zich als de dag van gisteren.
‘In het voorjaar van 2011 ben ik gevraagd. In april heb ik gezegd dat ik het
deed en op 16 mei was ik kwartiermaker. Ze vroegen later wel: beste Bouman,
heb je wel een terugkeergarantie, want er is nog helemaal niks, de wet is nog
niet eens door de Tweede en de Eerste Kamer. Ik had alleen maar een papier
van de minister, daarop stond de kwartiermakersopdracht. Het was ook godsonmogelijk om je te realiseren wat er allemaal op je af kwam.
Ik had drie mensen om me heen. Ten eerste mijn chauffeur, die had ik al als
korpschef van Haaglanden. Hij belde mij en zei: het gaat toch niet gebeuren
dat ik jou niet ga rijden. Dan had ik mijn oud-secretaresse Cynthia, plus een
beleidsmedewerker, Sander, die mee kwam vanuit de AIVD. En zo kwam ik in

18

2. VAN VROEGER N A AR N U

worden ingeleverd. Ik weet het nog als de dag van gisteren. Was dit dan de
openheid en het vertrouwen waar we het steeds over hadden?
We mochten er als leden van de COR i.o. ‘thuis’ natuurlijk niets over
zeggen. Wel het onderwerp, niet het plan zelf. Dus dan zei je: we hebben
het over het inrichtingsplan gehad. Punt. Dat was niet leuk voor de andere
OR-leden, en ook niet voor je eigen korpschef. Die OR-leden keken je aan:
vertel eens Jan, wij zijn toch je vrienden, vertrouw je ons niet? We moeten
eens bekijken of we jou in het vervolg wel afvaardigen naar die COR i.o.

mei 2011 binnen op de vol-ko-men lege 27ste verdieping van het Bruggebouw
in Den Haag. Het zal wel druk worden, dacht ik. Maar er gebeurde geen zak.
Er stond wel een doos op het bureau, met een sticker erop:
starterspakket. Dus ik maak die doos open. Er zat een A4-blocnote in, een
perforator, een nietmachine, een potlood, een gummetje en nog een paar van
die dingen. Geen credit card trouwens. O ja, ik had ook een telefoon gekregen.
Dus ik dacht: zo, dan heb ik het nu echt wel gemaakt in het leven, nu ben ik
iemand. Maar er gebeurde geen moer, er zat verder helemaal niemand, we
moesten bij nul beginnen.’
Frank Giltay kwam in die begintijd samen met Albert Springer al een keer op
bezoek en was bijna net zo verbaasd als de kwartiermaker zelf: ‘Het was op
een van de eerste dagen nadat hij was aangesteld. We gaan naar boven en
toen zat daar iemand in een kamertje met die doos met dat welkomstpakket
vol nuttige dingen. Het was echt bizar. Daar zat-ie dan. Op zo’n moment ben je
bijna een beetje hulpeloos. Dan moet je maar beginnen, de Nationale Politie
in elkaar zetten…’
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In het begin kwam ik terug op bureau, zag ik mijn korpschef wat schuiven.
Ruud, wat is er, vroeg ik dan. En hij antwoordde: wat kan ik de mensen
straks aan de koffie vertellen? Jij bent nu even hun houvast, hun gids. Maar
dan was mijn ruimte heel beperkt. Ik kon hooguit op bepaalde ontwikkelingen wijzen. Aan de andere kant: juist die contacten hielden me bij de les,
zodat ik niet wegdreef in een zee van strategische vaagheden.
Een tijdje later werd het natuurlijk wel wat losser en mochten de plannen steeds wat breder gedeeld worden. Toen kwam het vertrouwen ook
wel weer terug. Achteraf is het begrijpelijk. Ze werden erbuiten gehouden,
en zij snappen nu ook wel dat het niet anders kon. Maar het was wel een
retespannende tijd. Ik vertegenwoordigde 2.200 mensen en ik was van al
die 2.200 de enige die wist wat er in de plannen stond. En één van de zeven
mensen op een totaal van 65.000. Ik lag wel eens in bed en dacht: fuck, dat
heb ik me nooit gerealiseerd. Zo vreemd, er waren voor ons geen deuren
dicht, nergens in de organisatie. Ik sta op verzendlijsten, en als ik dan zie
wie daar verder nog op staan, dan denk ik: waar heb ik het aan verdiend?
Drie, vier jaar geleden rende ik achter vernielers en winkeldieven aan en nu
acteer ik op strategisch niveau.’

De Capoeira dansen
In de aanloop naar centrale medezeggenschap moesten partijen ook
aan elkaar wennen. Gerard Bouman keek af en toe licht verbijsterd om zich
heen. ‘Ik kan me nog levendig herinneren dat het dagelijks bestuur van de
COR i.o. ons uitnodigde in Almere. Daar was dan een of andere goeroe, we
gingen allemaal door een rietje kijken en de hele wereld om ons heen
bestond niet meer. Van het verhaal van zo’n goeroe word ik in eerste
instantie altijd knorrig, het zijn van die missionarissenverhalen. En vervolgens wordt daar door die club de Capoeira gedanst, echt waar. Je moet mij
zien bij al die softies, bij die geitenwollensokkentypes. Als je denkt dat ik
meedans, dan moet ik je teleurstellen, dat gaat niet gebeuren. Ik had echt
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zoiets van: jongens we zijn gek geworden, waar gaat dit in hemelsnaam
over? Maar goed, het was eigenlijk een aanvliegroute naar wat een hartstikke mooi resultaat is geworden. Het was gewoon nodig dat er een hoop
discussie aan voorafging. Van dat dansen was ik niet zo overtuigd, maar
het mooie van al die zoektochten is wel geweest dat we een aantal uitgangspunten hebben geformuleerd waarmee we samen vooruit kunnen.’
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‘We begraven de wet, we gaan er
samen uitkomen.’

22
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Vuile handen, en méér dan dat
De traditionele, of desgewenst de ouderwetse ondernemingsraad
krijgt een adviesaanvraag binnen van de werkgever, en levert vervolgens dat advies. Dat is een duidelijke verhouding, maar wel met de
OR in een reactieve, afwachtende rol. De Centrale Ondernemingsraad van de politie is een stuk ambitieuzer. Niet alleen bijtijds aanschuiven, maar ook zelf een visie ontwikkelen. Maar die positie heb
je niet van de ene op de andere dag.
Frank Giltay: ‘In de cultuur van de medezeggenschap was het traditioneel zo dat de professional zei: jij hebt op ons gestemd, dus jij moet onze
problemen oplossen. Dat moet je dus omdraaien. De vraag was: zijn wij
belangenbehartiger, of gaan we zorgen dat de belangen van de organisatie
en het personeel in een goede balans komen in een goed nieuw bedrijf? Wij
kozen voor dat laatste, zo willen we de medezeggenschap vorm geven.
Het gaat erom dat je samen naar oplossingen zoekt en niet meteen in
weerstand en bedreiging denkt. Dan heb je ook de beste positie. Je kunt
natuurlijk een formeel negatief advies uitbrengen, desnoods naar de
Ondernemingskamer stappen, maar dan raak je veel invloed kwijt en die
moet je dan maar weer terug zien te krijgen.
Wij willen geen ondernemingsraad zijn die een stuk aangeleverd krijgt
en dan lekker gaat reageren door aan de hand van een checklist af te vinken
wat wel en niet goed is. Wij doen dat op een gegeven moment formeel ook
wel, maar we zeggen allereerst: laten we samenwerken om van deze nieuwe
organisatie een succes te maken. Bij de vorming van het nationale korps
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zou een traditionele ondernemingsraad hebben gezegd: stop, eerst alle
gegevens op tafel en dan pas advies geven. Nee, wij gingen mee in het proces, waarbij we op het goede moment natuurlijk wel met een formeel
advies kwamen.

Frank Giltay:
‘We zijn geen ondernemingsraad die een stuk aangeleverd
krijgt en dan lekker gaat reageren door aan de hand van
een checklist af te vinken wat wel en niet goed is.’

Je moet je invloed hebben gehad voordat het voorgenomen besluit er
ligt. Want daarna verander je er meestal niet zo heel veel meer aan, dan is
het in beton gegoten en moet je van goeden huize komen om er nog iets
aan te kunnen doen.’

De beste politie, het beste voor de mensen
Korpschef Gerard Bouman kan zich de allereerste contacten met de
medezeggenschap nog goed herinneren en heeft er uiteraard ook een heldere mening over: ‘Ik doe weinig dingen alleen maar om populair
gevonden te worden, want dat helpt me helemaal niet verder en het lukt
ook niet, maar met de medezeggenschap heb ik altijd een hartstikke goeie
relatie gehad. We konden altijd met elkaar lezen en schrijven. Dus dat
bracht ik mee toen hier ook de medezeggenschap op tafel kwam, in een
situatie waarin er nog geen wet of niets was. Dus we moesten maar zien hoe
we daarmee omgingen. Ondertussen waren we met dat potlood op die
A4-blocnote uit het starterspakket wel aan het tekenen aan een nieuwe
organisatie met 49.500 operationele mensen, waarbij er dus ook flink
bezuinigd moest worden. Zo kwam ik al vrij vroeg in contact met de mensen van de medezeggenschap. Frank was er een van het eerste uur, net als
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Bert en Ruud. Dus wij zaten na verloop van tijd met enige regelmaat om de
tafel.
Medezeggenschap gaat voor mij op zich hartstikke ver. Ik heb altijd
gezegd: ik kan niet begrijpen dat de medezeggenschap iets anders wil dan
ik. Ja, op sommige aspecten, op een bepaald issue. Maar niet als het gaat
om de vraag hoe we nu de beste politie kunnen maken die er is en hoe we
het beste voor onze mensen kunnen zorgen. Als je als medezeggenschap
iets anders in beeld hebt, dan raak ik het spoor bijster. En dat geldt
andersom ook. Inhoudelijk kun je over de oplossing van een vraagstuk van
mening verschillen, of over de fasering. Jij kunt zeggen dat een deur blauw
moet zijn, terwijl ik liever groen heb. Mijn uitgangspunt is altijd dat we er
samen uit moeten zien te komen. Dus stel dat er een bepaald probleem is
en dat mij een bepaalde oplossing voor ogen staat. En stel dat de medezeggenschap een andere oplossing heeft, waarvan ik denk: dat is niet zo
handig, of ik zou het zo niet doen, maar het is voor de medezeggenschap
van groot belang dat het op hun manier gebeurt. Dan kom ik ze tegemoet.
Als het maar voor elkaar komt. Want het blijkt elke keer dat het niet zwartwit is, dat je heel vaak een compromis kunt bereiken. Dan heb ik niet
helemaal mijn zin, terwijl ik nog steeds vind dat mijn oplossing het beste
was, en de medezeggenschap heeft ook niet helemaal haar zin, en die moet
het aan haar achterban uitleggen. Als de medezeggenschap ergens een
standpunt over heeft dat echt haaks staat op hoe ik erover denk, en het lukt
niet om tot een compromis te komen, dan resteert er maar één ding: ik heb
een advies en ik neem mijn besluit. Als de COR dan zou zeggen: we stappen
naar de rechter, dan zeg ik: dat is je goed recht. Het is gelukkig nog nooit
gebeurd, maar het zou mijn relatie met de medezeggenschap op geen
enkele manier negatief beïnvloeden. Je probeert er samen uit te komen, je
zoekt een compromis waar je allebei mee kunt leven, maar het kan ook
gebeuren dat het niet lukt. Die instelling moet je hebben.’
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Discussie kent geen hiërarchie, besluitvorming wel
‘Mijn slogan is, en dan ben ik bloedserieus: discussie kent geen hiërarchie, maar kent wel fatsoen. Je moet alle argumenten op tafel kunnen
leggen, ongeacht wie er tegenover je zit. En ik moet luisteren naar jouw
argumenten en we kunnen erover spreken. In the end moet er wel wat
gebeuren, de besluitvorming kent wel hiërarchie, maar dan niet op een
autistische manier. En er zit nog een kenmerk in: ik heb de wijsheid niet in
pacht, ik ben op zoek naar de beste beslissing. Soms is het lastig om iets in
al z’n effecten te doorzien, dus ik ben graag bereid iemand anders gelijk te
geven als die komt met andere argumenten, of dingen waar ik niet aan heb
gedacht. Mij gaat het om de beste besluiten. Die moeten natuurlijk wel
genomen worden, uiteindelijk hak ik als baas de knoop door.
Mijn opvoeding in de politiewereld was ook traditioneel: een commissaris was een godheid, die had geen idee wie ik was of wat ik deed op straat,
wat ik meemaakte. Hij wist de agentenwacht niet te vinden en sprak de taal
van de gewone politieman niet. Ik heb het weleens meegemaakt dat ik die
man op zondagmorgen in diensttijd z’n krant moest gaan brengen. En ook
toen al vroeg ik me af: waar slaat dit op? Cultuur is heel erg hardnekkig en
kan enorm dominant zijn. Daar kun je soms doorheen breken als het gaat
om individuele besluiten, maar anders niet. Want je hebt een hiërarchische
organisatie waarin iedereen kijkt hoeveel strepen en sterren een ander
heeft. En als het er dan meer zijn dan je zelf hebt, dan zeg je: ja chef, en dan
ga je de opdracht uitvoeren.’

De wet begraven
Nauw samenwerken, in een open sfeer, dan heb je het niet elke dag over
wetsartikelen. Er is een bijeenkomst geweest in Noordwijk waar de korpschef en de voorzitter van de COR het wetboek van de Wet op de
Ondernemingsraden met z’n tweeën in een kistje hebben gedaan, kistje
gesloten en gezegd: we begraven de wet, we gaan er samen uitkomen, we
gaan elkaar niet verrassen. Frank Giltay: ‘Dat model hebben we verder
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doorontwikkeld. Daar was niet iedereen happy mee. Voor een deel van de
mensen was de WOR jarenlang hun tool, hun wapen bij het handje drukken.’ Het is niet eenvoudig, vervolgt hij, om samen met de korpsleiding te
werken aan grote, brede, abstracte onderwerpen. ‘Je hebt informatievoorziening, huisvesting, grote thema’s. En dan bijvoorbeeld 2020 als horizon.
Maar wie weet hoe de wereld er dan uitziet, en hoe de ICT er dan voor
staat? Het betekent dus dat je samen op reis gaat, met de ambitie om er
samen uit te komen. En als handje drukken dan soms nodig is, dan moet
dat maar. Natuurlijk zie je af en toe een terugval. Maar dat is de wedstrijd,
je moet elke keer bepalen hoe je het spel gaat spelen.
Dat kistje is begraven, maar een enkele keer moet je ‘m toch even pakken, hoe was het ook alweer, even nakijken in ons handboek soldaat. Net
zoals we ook, als het nodig is, onze huisadvocaat vragen hoe iets zit, soms
moet je het juridisch aanvliegen. Dat is normaal, de korpschef doet precies
hetzelfde. En het kan zijn dat de rechtsgeleerden dan met elkaar in een
kamertje gaan zitten. Nou, dan horen we wel hoe het in elkaar zit. En
komen we er niet uit, dan zien we elkaar wel bij het hekje, in de rechtbank.
Maar zo ver is het nog niet gekomen. We weten allebei hoe de lijntjes
lopen, we bespreken veel zaken in technisch overleg, buiten de formele
vergaderingen, in gesprekken die nooit hebben plaatsgevonden.
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Niet het succes, maar het resultaat
Maar alles staat in het teken van één doel: hoe krijg je het voor die
65.000 mensen zo goed mogelijk voor elkaar? Je start bij punt A en je gaat
naar punt B. En punt B misschien ver weg, maar A1, of A2 of A10 is óók al
veel beter dan A. Dus zeg ik: heb vertrouwen. Ik snap het best, dat is retemoeilijk, en ik krijg het af en toe ook echt wel uitgemeten.
Je loopt over dat pad, en het is geen recht pad. Er zitten allerlei bochten
in, soms neem je even een verkeerde afslag en moet je op je schreden terugkeren om de juiste route weer te vinden. En het is zoals manoeuvreren met
een groot zeeschip, je moet lang van tevoren aan het stuurwiel draaien. Als
je dat op het laatste moment nog wilt doen, gebeurt er niets meer. Het gaat
er ook niet om wat je zelf op je eigen conto kunt schrijven, maar wat het
resultaat is.’

Deuren langzaam open
Helemaal in het begin was het erg lastig om een voet tussen de deur te
krijgen. Mensen namen stellingen in en beschoten elkaar vanuit de loopgraven. Frank Giltay: ‘Albert Springer en ik zeiden in die tijd tegen elkaar:
kunnen we nou niet vanuit belangen denken? Wat is hun belang en wat is
ons belang? Het heeft nog wel even geduurd, maar toen gingen deuren
langzamerhand wel open. We hadden natuurlijk het stempel dat we lastig
waren, dat we alleen maar dingen vertraagden. Dat we alleen maar met
belangenbehartiging bezig waren en niet nadachten over een goede organisatie. Maar op het moment dat we met de toenmalige Raad van
Korpschefs en het ministerie gingen praten over die balans van belangen,
zag je dat er ruimte ontstond. Ze werden opener, ze zagen in dat wij konden bijdragen aan de ontwikkeling van de nationale politie. Ze dachten:
waarom zouden we alles zelf moeten bedenken?’
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Die vuile handen-aanpak, zoals dat wel heet, die is wel spannend, om al
zo vroeg aan tafel te zitten. Ook omdat het voor je achterban niet zo duidelijk is wie welke successen boekt, of wie voor welke mislukkingen
verantwoordelijk is. Bovendien gaan we nog een stap verder. We zitten niet
alleen vanaf het begin aan tafel, we ontwikkelen ook onze eigen visie. Dat is
dus meer dan vuile handen, waarbij je meepraat, zodat je aan het eind
invloed hebt gehad. Bijvoorbeeld op het gebied van informatievoorziening. Indertijd hebben we tegen de korpschef gezegd: we hebben naar jouw
adviesaanvraag gekeken, maar die voldoet volstrekt niet aan onze visie, dat
gaat ‘m echt niet worden. Dit is óns plan, wat vind je ervan? Zijn antwoord:
dit is beter dan wat er ligt, ik neem het over. Het voordeel dat je hebt als
medezeggenschap in zo’n proces is dat de korpschef ook niet weet hoe het
moet. In het hele land was er niemand die wist hoe het moest, je doet alles
voor de eerste keer. Juist daarom hebben we tegen elkaar gezegd: laten we
het dan samen doen. Jij niet alleen en wij niet alleen.

Frank Giltay:
‘Het voordeel dat je hebt als medezeggenschap in zo’n proces is dat de korpschef ook niet weet hoe het moet. In het
hele land was er niemand die wist hoe het moest, je doet
alles voor de eerste keer. Juist daarom hebben we tegen
elkaar gezegd: laten we het dan samen doen. Jij niet alleen
en wij niet alleen.’

Voor ons is natuurlijk belangrijk dat we het doen op een wijze waarbij
we het werkveld er maximaal bij betrekken. Dat we niet alleen met elkaar
op een kamer blijven zitten praten. We halen onze legitimatie bij de collega’s op de werkvloer, we willen hun hersens gebruiken. Dat proces, die
verrijking willen we nog meer op gang brengen.
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Versnellers en vertragers
Als je kijkt naar het proces van de personele reorganisatie, daar hebben
we die positie wel gekregen. Er zijn conferenties gehouden, we zijn er breed
bij betrokken geweest vanuit de medezeggenschap en vanuit het werkveld.
Dat is een heel ander proces geweest dan bijvoorbeeld het inrichtingsplan,
dat al voor een groot deel bedacht was voordat wij erbij betrokken werden.
Je hebt in zo’n proces versnellers en vertragers. En één van de versnellers
was dat er in de opdracht aan de kwartiermakers stond dat er meer ruimte
moest komen voor de professionals, dat was voor ons een duwtje in de rug.
Dat hebben we uitgediept en uitgenut.
Wat geholpen heeft bij ontwikkeling van landelijke medezeggenschap is
dat we op een gegeven moment de stoute schoenen hebben aangetrokken
en het ministerie hebben gebeld. We zeiden: luister, zo gaat het ‘m niet
worden, we krijgen nergens een poot tussen deur, we hebben meer ruimte
nodig. Als er alleen maar óver ons wordt besloten en niet mét ons, dan gaat
er een soort anarchie ontstaan. Het antwoord van de hoge ambtenaar was:
dat snap ik, ik ben bereid om jullie meer ruimte te geven, maar dan moeten
jullie je wel verenigen. Dat begrepen we, wij zaten in die tijd natuurlijk in
de worsteling met de ondernemingsraden in het land, er moest een soort
doorbraak komen. De minister wilde wel ruimte geven, wat meer afstand
nemen, maar dan wilde hij wat de medezeggenschap betreft maar met één
partij praten.’

Gezamenlijk doel
De afspraak met het ministerie was eind 2011, vlak voor Kerstmis.
Minister Opstelten stuurde vervolgens op 5 januari 2012 een brief naar alle
ondernemingsraden van de politie. Hij schreef onder meer: ‘De noodzaak
van betrokkenheid van de medewerkers is evident. De Inrichting van de
Nationale Politie kan niet zonder medewerkersparticipatie tot stand
komen. Dit moet ook bijdragen aan de door mij gewenste vergroting van
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de professionele ruimte. […] Medezeggenschap staat voor het hebben van
een gezamenlijk doel tussen bestuurder en medewerkers voor de toekomst
van de organisatie. Ook u, ondernemingsraden hebt onderling een
gezamenlijk doel namelijk vanuit de gezamenlijkheid van alle onder
nemingsraden één kracht te organiseren waarmee de belangen van de
medewerkers, binnenkort verenigd in één korps, zo sterk mogelijk worden
vertegenwoordigd. De leus "samen sterk" is hierop maximaal van toepassing.
Naar mijn oordeel is ook het behartigen van belangen die specifiek zijn
voor één of meer ondernemingsraden het best gediend, indien dit
geschiedt via een vertegenwoordigend platform van alle ondernemingsraden. Vanuit deze principes hechten de kwartiermaker én ik aan een
landelijk platform, dat formeel mandaat heeft vanuit alle ondernemingsraden om tot aan de invoering van de nationale politie met de
kwartiermaker het overleg te voeren over al datgene dat zijn verantwoordelijkheid voor de vorming van het nationale korps betreft, zoals het
inrichtingsplan, het ontwerpplan, het transitieplan. […] Dit platform kan
dan op deze onderwerpen invulling geven aan de formele medezeggenschap, zoals bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden. […] Ik beoog
met de instelling van dit platform met mandaat niet een richting te bepalen
voor de structuur van de medezeggenschap na invoering van de Nationale
Politie. Hoe deze structuur er na invoering van de nationale politie uitziet,
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is een afzonderlijk traject dat de kwartiermaker met de medezeggenschap
ontwikkelt en met mijn instemming kan worden ingericht. Ik ben ervan
overtuigd dat de belangen van de medewerkers door de ingeslagen weg
naar één landelijk korps in deze voorfase het best zijn gewaarborgd door
nu met elkaar - zonder uitzondering- ons hiervoor sterk te maken.’

Wel jurist, geen juristerij
Gerard Bouman vindt dat het begint met openheid: ‘Ik heb ook nooit
één geheim voor de medezeggenschap, behalve als het om individuen gaat.
Je kunt van mij alle stukken en alle documenten en alle informatie krijgen.
En ik heb nog een tic: ik ben van huis uit jurist, maar rond medezeggenschap vraag ik me nooit af of iets nou een instemmingsrecht is of een
adviesrecht of wat dan ook. Dat zoeken anderen maar uit, dat interesseert
me eigenlijk helemaal niks en voor mij doet het er gewoon niet toe. Omdat
ik samen op wil blijven trekken. En dan wil ik niet vermoeid worden met
juristerij als het gaat om een relatie. Als je een vriendin hebt of je bent
getrouwd, en je wilt met het wetboek in de hand een goede relatie bouwen,
dan wens ik je veel succes. Dat gaat ‘m echt niet worden. Ik wil de COR en
het dagelijks bestuur ervan nog wel één groot compliment geven. Als ik
tegen ze zeg: dit is hartstikke vertrouwelijk en ik kan dit alleen vertellen als
je nog één keer belooft dat het niet verder komt, dan kan ik daarop vertrouwen. En dat is uniek in de politiewereld, want vroeger of later ligt echt
alles op straat.

Gerard Bouman:
‘Ik wil samen op blijven trekken. En dan wil ik niet vermoeid worden met juristerij als het gaat om een relatie.
Als je een vriendin hebt of je bent getrouwd, en je wilt met
het wetboek in de hand een goede relatie bouwen, dan
wens ik je veel succes. Dat gaat ‘m echt niet worden.’
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Met deze COR en dit dagelijks bestuur kan dat. En andersom ook. Maar
als je formalistisch wordt, dan zeg ik: vanaf nu krijg je nog maar tien procent van de informatie, in plaats van alles. En ik neem jou nooit meer in
vertrouwen. Alles staat en valt met personen en met vertrouwen.’

In het pak genaaid?
Vroegtijdig aanschuiven, meepraten en mee ontwikkelen op basis van
je eigen visie: het is niet zonder risico. Want als je niet oppast, kunnen de
mensen in het land niet meer volgen wat je aan het doen bent. Sjaak
Spreeuw: ‘Hoe sneller je gaat, hoe meer het ten koste gaat van de zorgvuldigheid en de nauwkeurigheid. Neem het verzet van de COR tegen de
reorganisatie. Veel aandacht in de media, er waren honderden miljoenen
extra nodig. En ineens is de COR onder bepaalde voorbeelden toch vóór.
Dat is natuurlijk een heel proces geweest, maar de mensen in het land missen die context, dat zie je ook aan de reacties. Mensen vragen zich af of de
COR nou heeft zitten slapen. Eerst een hoop drukte in december en januari, en dan nu toch akkoord. Je moet veel tijd besteden aan het goed
uitleggen van wat er is gebeurd.’

Nee is nee
‘De COR zou eens moeten kijken naar de manier waarop vakbonden
die communicatie hebben georganiseerd, die gaan er meer zwartwit mee
om’, vertelt Sjaak Spreeuw. ‘Kijk, de COR is het ergens niet mee eens, dan
komt er een aangepast voorstel waar ze wel wat voor voelen. Dat kan heel
organisch zijn en dat is ook prima, maar het is óók aan de COR om alles bij
elkaar te leggen, dat geheel te overzien en te bekijken: wat hebben we nu? Je
hebt formeel altijd nog het recht om nee te zeggen. Ik weet niet wat er tijdens die vergaderingen allemaal precies gebeurt, maar juist daardoor krijg
je de beeldvorming dat de COR zich in het pak heeft laten naaien. En die
beeldvorming is belangrijk voor de medezeggenschap, het is toch een soort
politiek model. Bij de bonden werkt het natuurlijk anders. Die zijn ergens
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tegen, dan wordt daar niks mee gedaan, dan voeren ze actie en dat levert
dan iets op. COR-leden mogen zich wel wat strakker opstellen. Ze mogen
wel aangeven: als we nee zeggen, dan bedoelen we ook nee. Maar dat is niet
de lijn van de COR, die lijn is meer: ja, mits.’

Legitimering of invloed?
Ook Albert Springer weet van nabij dat de COR soms kan worstelen
met de eigen positie: ‘De Raad van Korpschefs had bedacht dat er voor
heel Nederland maar één auto nodig was. En ze hadden ook bedacht dat ze
daarin de COR i.o. mee wilden krijgen. Voor ons was dat een hele worsteling. Werden we nou gebruikt als legitimering? Of hadden we ook echt
invloed? Er werden vanuit allerlei ondernemingsraden mensen ingevlogen
om mee te doen en er werd een heel proces opgetuigd, er kwam invloed, zo
leek het. Maar mijn constatering is ook dat we zijn meegegaan in een proces waarin we een afgebakend terrein kregen waarbinnen we wat te zeggen
hadden, en daarbuiten eigenlijk niet. Want hoe ging dat? Er werden allerlei
eisen gesteld aan de verschillende kavels, en je moest bovendien een
bepaalde hoeveelheid kavels kunnen leveren. Je kunt het vergelijken met
een sollicitatie waarbij de kandidaten aan een bepaald telefoonnummer
moesten voldoen. In die kavels mochten we van alles regelen, allerlei eisen
formuleren, niets was te gek. Maar feitelijk waren we vooral aan het uitsluiten en is er enorm gestuurd op Volkswagen. Het is een goede case om
erachter te komen wat je nu echt te vertellen hebt.

Albert Springer:
‘Je hebt tegenspraak nodig van mensen die op een heel
andere tribune staan, die er anders naar kijken en zeggen:
als je hier staat ziet het er heel anders uit.’
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Net zoals later het inrichtingsplan. Daar is verschrikkelijk veel energie
in gestoken, er is dag en nacht aan gewerkt. En dat advies, dat mag er zijn
hoor. Achteraf moet je dan weer vaststellen dat je dacht dat je goed in het
proces was meegenomen, dat je ook een waardevol advies had uitgebracht,
maar dat je het totaalbeeld niet kon overzien. Wat dat betreft had je in zo’n
situatie veel gehad aan de mensen van Kennemerland. We hebben er veel
op gemopperd, maar ze hielden je wel scherp, die waarschuwden je: let op
waarin je meegaat. Je hebt tegenspraak nodig van mensen die op een heel
andere tribune staan, die er anders naar kijken en zeggen: als je hier staat
ziet het er heel anders uit.’

De Houdini-act
Als de korpsleiding het dan even niet meer weet, dan hebben ze altijd
nog hun Houdini-act. Iemand schuift dan aan en dat gaat ongeveer zo:
- ‘Als ik nou goed naar jou luister, en ik ga een tandje dieper, dan hoor ik dat
dit en dat voor jou echt pijn doet. Wat zou dan een goede oplossing zijn?’
- ‘Nou, wij hadden zus of zo gedacht.’
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- ‘Ja, daar hebben jullie gelijk in, dat is inderdaad een prima oplossing.
Maar jullie begrijpen ook wel dat dat in deze fase even niet kan. Dus wat
zou dan in deze fase een goede oplossing zijn?’
- ‘Tsja, misschien kan het dan zo…’
- ‘Ja! Dat moeten we dan ook echt gaan afspreken. Maar niet nu. Dat doen
we dan zodra we door deze fase heen zijn. Maar dan ook echt zwart op wit
op papier hè!’

Albert Springer:
‘Als je dan weer in de auto zit, terug naar huis, dan is er de
eerste vijf minuten nog sprake van euforie. Maar vervolgens bekruipt je meer en meer het gevoel dat je gewoon
bij de neus genomen bent.’

Zo pellen ze die hele ui schil voor schil af en krijgen ze commitment van
de commissie die het advies heeft voorbereid. En als er dan iemand zegt dat
het niet goed voelt, dan vragen ze of men nou tegen de commissie ingaat.
Nee, maar er zijn wel bedenkingen. Dat is niet erg, dan is de slag al geslagen. Zo ontsnappen ze altijd. Als je dan weer in de auto zit, terug naar huis,
dan is er de eerste vijf minuten nog sprake van euforie. Maar vervolgens
bekruipt je meer en meer het gevoel dat je gewoon bij de neus genomen
bent.’

Je blijft aan de bal
Gerard Bouman kijkt er – begrijpelijk - iets anders tegenaan: ‘Als je
steeds probeert er samen uit te komen, dan is het inderdaad lastig om te
zeggen wie er nu precies succes heeft geboekt. Voor mij maakt het niet uit,
als je maar komt tot een goede ontwikkeling, als je maar de juiste stappen
zet en je doelen bereikt. Wat doet het er dan toe wie dat nu precies heeft
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bereikt? De medezeggenschap kan dan toch naar de achterban haar aandeel uitleggen? We hebben rond het realisatieplan afgesproken dat de COR
als het ware tijdelijk ja heeft gezegd. Vervolgens kijken we elk jaar naar de
voortgang van wat we met elkaar hebben afgesproken. En dan is het dus
niet zo dat je de bal één keer wegschopt en dat je ‘m dan ook meteen helemaal kwijt bent, zoals in de oude situatie. Nee, wat we afspreken is dat je
aan de bal blijft, dus er is nog nooit meer medezeggenschap geweest dan
nu.’
Frank Giltay snapt de zorgen, en soms het wantrouwen: ‘Je vertrekt hier
en nu, je weet niet precies wat er op je pad komt, je kunt zomaar in de
grindbak belanden. Bij het advies over de IV-organisatie hebben we nu
jaarschijven afgesproken, dan kunnen we samen aan die organisatie bouwen. Dat moet je dan natuurlijk wel waarmaken, je trekt een grote broek
aan. Dus moet je je afvragen: kunnen we dit, willen we dit, durven we dit?
Met het IV-dossier hebben we een basis gelegd voor hoe we willen opereren. We hebben laten zien dat we steeds consistent en constructief zijn
geweest, dat we meezoeken naar oplossingen. Als puntje bij paaltje komt
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heeft ieder natuurlijk wel een eigen verantwoordelijkheid, dus dat is een
delicaat evenwicht. Het bijzondere is dat we werken aan een advies, maar
dat we ook al betrokken zijn geweest bij het opstellen van de adviesaanvraag. Dus als het goed is, kan het nauwelijks pijn doen. En andersom: wij
stellen dan een hele serie voorwaarden, maar dat is voor de korpschef geen
verrassing. Dat wist hij allang. En wij wisten dat hij ermee akkoord zou
gaan. Ik snap dat zoiets voor de buitenstaander diffuus overkomt, zo van:
het is allemaal al beklonken in achterkamertjes, net als in de politiek. Dan
weet je ook van tevoren hoe het zal aflopen. Maar juist daarom is het voor
ons zo belangrijk dat we die visies hebt, daarop zijn we aanspreekbaar. En
het is dus aan ons om wat die visies betreft standvastig te zijn.’

Met boter en suiker
Ook Jan Peters kent de discussie rond de aandacht in de media over de
COR en de reorganisatie. ‘Dan krijg je te horen: jullie zijn mooi om de tuin
geleid, je bent er met boter en suiker ingegaan. Maar wij werken samen aan
resultaat. We hebben vertrouwen in de korpschef, die zegt dat de plannen
in 2015 en 2016 gewoon betaalbaar zijn en dat we in volgende jaren onze
invloed zullen hebben op wat we dan wel en niet gaan doen, wat de keuzes
zijn. En als je invloed hebt op die keuzes, dan heb je ook invloed op het
budget. Die invloed is vele malen waardevoller dan een toezegging op dit
moment in de trant van: er zal geld zijn.’
Frank Giltay: ‘Dat is ook weer een uniek succes. We opereren in een
politiek krachtenveld waarin de minister de begroting opstelt en na overleg
met het parlement vaststelt. Dat ons advies nu meegaat naar de Kamer, dat
we zichtbaar zijn in het proces, dat we aangeven dat keuzes noodzakelijk
zijn, dat is een mooie positie. Het heeft er ook mee te maken dat we de
reorganisatie breder hebben aangevlogen dan alleen kijken naar de gevolgen voor collega’s. Ander voorbeeld: het ging om de keuze voor de drie
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locaties van de Politie Diensten Centra. De korpschef zei: jullie hebben formeel geen adviesrecht, maar laten we wel met elkaar in gesprek gaan,
misschien valt er nog iets slims te bedenken. Dat is onze houding: niet
meteen een paragraaf in de WOR opzoeken.’

Belachelijk idee
Meedenken betekent ook: samen in de praktijk kijken of iets werkt of
niet. Frank Giltay: ‘Dat plan voor de landelijke paraatheid van de ME is een
mooi voorbeeld. Wij vonden het een belachelijk idee dat elke eenheid 24/7
een ME-eenheid paraat moest hebben. Die zou dan, als er wat gebeurde,

RIJNLANDS EN ANGELSAKSISCH
De visie achter de aanpak van medezeggenschap zoals de COR die nastreeft,
is gebaseerd op het Rijnlandse model. Medezeggenschap volgens het
Rijnlandse model, dat klinkt vaag. Wat is het? De term wordt gebruikt voor
een bepaalde visie op het besturen en ontwikkelen van een organisatie,
zowel in de publieke als in de private sector. Centraal kenmerk is dat het
model meer waarde toekent aan overleg, vakmanschap en solidariteit. Het
Rijnlandse model staat tegenover het Angelsaksische model. Dat stelt, toegepast in het bedrijfsleven, het belang centraal van de aandeelhouders, en dus
van de winst van de onderneming.
Het Rijnlandse model past goed bij wat er in het regeringsakkoord staat (en
ook in de plannen voor de Nationale Politie) over de noodzaak om de professional in de politieorganisatie meer ruimte te geven. De erkenning van het
belang van medewerkersparticipatie, inclusief bijvoorbeeld De Hark Voorbij,
sluit naadloos aan op het Rijnlandse model.
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meteen in actie kunnen komen. Om ons gelijk aan te tonen hebben we een
pilot gehouden. We hebben Ruud Bik op een plein in Arnhem gezet en op
een knop laten drukken. Twee eenheden zouden er binnen een uur moeten zijn. Nu, dat werd 2,5 uur. Zie je wel, zeiden we, slecht idee, laten we
hiermee stoppen. Die eenheden deden de hele dag niks, verspilling van
capaciteit. Dus daar is uiteindelijk ook een streep door gegaan.’
Gerard Putman: ‘Kijk, in Amsterdam is elk weekend een half ME-peloton beschikbaar. Dat kan als het nodig is snel naar Drenthe of Groningen,
dan ben je er eerder en dat werkt dus beter. Ik moet zeggen, dat heeft de
COR goed aangepakt. Die hebben heel fijntjes een pilot gehouden. Die is
faliekant mislukt en het is ook onzin. Je kunt beter een peloton van
Amsterdam naar Haren sturen als het nodig is. Frank Giltay zei het een
keer heel mooi: je hoeft niet in heel Nederland dezelfde dijken te hebben.
Want dan kan het je gebeuren dat ze op de ene plek veel te hoog zijn, en dat
je ergens anders toch overstromingen krijgt.’
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Banden verwisselen bij 130 km/u
Jan Peters: ‘Wij moeten ook wennen, we zijn aan het leren. Frank sprak
vroeger namens zo’n 6.000 mensen in Amsterdam, nu namens 65.000
mensen in het hele land. En er is maar één COR, met één voorzitter. Dus
als hij iets roept, dan worden ze in Den Haag zenuwachtig. Zelfs de minister denkt: wacht even, de voorzitter van de COR roept wat, straks heb ik de
vaste Kamercommissie weer aan mijn kleed hangen, dus die belt Bouman:
wat is er aan de hand? En dan komt er vanuit het Bruggebouw een telefoontje van de korpschef: wat is die Frank aan het doen? En de
vakorganisaties roeren zich natuurlijk ook. Dus je ziet dat de panelen gaan
schuiven: de minister, de korpschef, de COR, de bonden. En die panelen
zitten aan elkaar vast. Dat is de veranderende context waarin we aan het
groeien en aan het leren zijn, met een broos vertrouwen, waarbij we soms
ook vreselijk op onze bek gaan. De politiek die van alles wil, een minister
die van alles van de politie verlangt, het is een circus, een voortdurende
snelkookpan. Een sprint en een marathon tegelijk. En we kunnen niet even
een jaartje pauze inlassen, de winkel kan niet even een tijdje dicht. Het
voelt alsof je op de snelweg rijdt, met de maximumsnelheid 130 kilometer
per uur. En dan krijg je de opdracht om de motor te vervangen en ook
maar even de banden te verwisselen. Maar let op: je mag niet langzamer
gaan rijden, daar is geen tijd voor. Eigenlijk een onmogelijke opdracht,
maar we zijn mee op reis gegaan, we geloven erin. En het is voor mij een
once in a lifetime ervaring, ik zou het morgen net zo makkelijk weer doen,
of net zo moeilijk. Wat ik allemaal heb mogen meemaken, zulke veranderingen, en bij het grootste bedrijf van Nederland. Mijn vader hield lang
geleden een knipsel uit de KRO-gids onder mijn neus en vroeg: is dat niet
iets voor jou? De rest is geschiedenis.’
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‘Er zit een geluksfactor in dat wij
elkaar zijn tegengekomen.’
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Dat gaat ten koste van de relatie
In de jaren tachtig waren Michail Gorbatsjov en Ronald Reagan
elkaars tegenspelers. 'Noem me maar Ron', zei Reagan bij hun eerste
ontmoeting. In een paar uur onderhandelen maakten de twee meer
vorderingen met ontwapening dan in de vier jaar daarvoor. Als het
zo gaat met twee wereldmachten, lukt het dan ook bij de medezeggenschap en de korpschef van de politie? Hoe handig is het als je
goed met elkaar overweg kunt?
Gerard Bouman: ‘Je kunt allemaal wetten maken, en regels, maar een
wet regelt geen relatie. ja, als het fout gaat, dan regelt een wet een relatie,
zoals bij huwelijkse voorwaarden. Het heeft dus ook met personen en
karakters te maken, absoluut. Van mij, en bijvoorbeeld van Frank. We
zouden voortdurend en jarenlang als kemphanen tegenover elkaar hebben
gestaan als we niet bereid waren geweest om te bewegen. Er komt dan weer
een bericht in de media over een negatief advies en vervolgens maakt de
politiek zich druk, die komt vragen of alles wel goed gaat. Ik zeg dan: we
zijn nu vier jaar verder en het is nog nooit níet goed gekomen. Ik heb een
reputatie dat ik heel directief kan zijn. Dat is overigens ook waar, mensen
zijn weleens bang voor mij. Maar ik blijf ook een kwajongen en je hebt een
goeie aan me als je me meekrijgt in de compassie voor een onderwerp. En
als je vier jaar met elkaar bent opgetrokken, dan heb je zo langzamerhand
ook wel een relatie die tegen een stootje kan. Kijk, ik kan het met Frank
laaiend oneens zijn. Dan zegt hij: Gerard, hier word ik helemaal niet vrolijk
van, en dan hebben we het erover. Dat verandert niets aan de relatie. Ik
weet niet wat er gebeurd zou zijn als er heel andere personen hadden gezeten, zo’n voorzitter en zo’n korpschef die elkaar niet vertrouwen en niet
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bereid zijn om zaken te doen, desnoods onder vier ogen, dan zouden we
nooit zo ver zijn gekomen.’
Dat stelt Jan Peters ook vast: ‘Het hangt in zo’n pril stadium heel erg van
mensen af. Want je kunt structuren bedenken tot je een ons weegt, maar
als je alleen maar met horken te maken hebt, kun je kiezen of kabelen. Ik
hoop dat we over vijf jaar de effectiviteit van onze manier van werken
bewezen hebben. Ik geloof trouwens ook niet dat de nieuwe opzet voor de
medezeggenschap weer helemaal op de schop gaat als er een nieuwe korpschef komt. Die zou echt levensmoe zijn als hij dat zou proberen. Je gaat
geen 180 graden draaien en jezelf volledig op de wind zetten. Dat wil je
niet.’
Albert Springer is er vooral heel nuchter over: ‘Waarom is het nou goed
dat er een goede relatie is tussen de korpschef en de Centrale Ondernemingsraad? Ik zou zeggen dat je de beste resultaten binnenhaalt als je
helemaal geen relatie hebt. Dan kun je namelijk zeggen: ik zeg het je nog
één keer, nu moet je luisteren, anders zijn we er helemaal klaar mee en dan
weet je wat de gevolgen zijn. Het kost me geen enkele moeite om jou weg te
sturen want wij hebben geen enkele relatie. Volgens mij werkt dat veel
beter dan denken: laat ik nu maar even niet boos worden, want dat gaat ten
koste van de relatie. We hadden in Groningen een heel strikt en zakelijk
protocol voor de samenwerking. Maar daarnaast was er een circuit van
elkaar gunnen van invloed. Je zei dan bijvoorbeeld tegen de korpschef: je
hebt het nu niet in het voorgenomen besluit gezet, maar wij gaan het wel in
ons advies zetten, gun ons dit punt en zeg dat het een goed punt is, dat je
het overneemt. Dan kun je op andere punten de ander zijn geluk gunnen.’
Albert Springer, destijds vicevoorzitter: ‘Die combinatie van een formele structuur en het elkaar dingen gunnen is natuurlijk een kwestie van
balans. ‘Als je die balans vindt, dan kom je ergens. Je moet wel zeggen wat
je doet. Als je plotseling achter een boom vandaan springt, dan schrikt de
ander zich een ongeluk en kunnen er rare dingen gebeuren: wat doe jij
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nou, hier zouden we het niet over hebben, dat had je met me moeten overleggen. Ik denk wel dat wij af en toe beetje geluk hadden. Kijk naar Frank
en mij. Frank moet je geen vicevoorzitter maken, dan maak je van hem de
ongelukkigste man van het westelijk halfrond. En het is de vraag of je mij
gelukkig maakt als je mij de voorzittershamer geeft. Daarom was onze rolverdeling ideaal. Op de achtergrond had ik genoeg invloed en kon ik de
dingen doen die ik moest doen. Omdat ik wist dat we elkaar konden vertrouwen. En als het dan zo ver was dat iets in het openbaar gedeeld kon
worden, dan kon Frank zijn ding doen, dan zit hij in zijn kracht. Dus er zit
een geluksfactor in dat wij elkaar zijn tegengekomen. De medezeggenschap is daarbij gebaat geweest, daar ben ik van overtuigd. Samen slaagden
we erin om mensen over de streep te trekken. We hebben ook wel nagedacht bij wie we om ons heen hebben verzameld. Die keuzes waren niet per
ongeluk, laat ik zeggen dat we het nooit helemaal aan het democratische
proces hebben overgelaten.
Wat Frank ook tegen had en waar hij helemaal niks aan kan doen, is dat
hij uit Amsterdam komt. En er is bij de politie in Nederland een soort
natuurlijke weerstand tegen Amsterdam. Dus het scheelde dat er dan ook
iemand uit Groningen bij zat, met bijbehorend accent, en die ook geen
enkele poging deed om dat accent kwijt te raken. Dat heeft vast geholpen.
Frank moest zelf ook wennen aan zijn nieuwe positie. Hij is een bouwer,
maar hij bouwt het liefste aan twee huizen tegelijk, en dan kun je weleens
uit de bocht vliegen. Daar kun je van alles van zeggen, maar in die hele
opbouwfase is Frank wel een zeer waardevol breekijzer, zo iemand heb je
gewoon nodig.’
Dan moet natuurlijk Frank Giltay zelf ook aan het woord komen: ‘Het
is gewoon ook een mensending. Het had ook gekund dat er een korpschef
was gekomen die had gezegd: ik ben hier de baas, en een OR die zich alleen
maar heel formeel had opgesteld. Maar daar ben ik dus niet van. Ik zou wel
willen dat het allemaal wat sneller ging.’
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Kennemerland:
‘Die lege stoel bij vergaderingen, die was voor ons.’
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Straks is er een COR. En wij dan?
De eerste tijd was een deel van de ondernemingsraden flink huiverig
om positie in te leveren. Ze voelden zich, in hun eigen regio, relatief
machtig en hadden er weinig zin in om stukjes van die macht uit
handen te geven. De leden van de COR in oprichting praatten zich in
die periode de blaren op de tong om het verhaal goed over het
voetlicht te brengen.
Overal in Nederland hadden politiekorpsen hun eigen ondernemingsraden en onderdeelcommissies, die allemaal op hun eigen manier invulling
gaven aan medezeggenschap. In de aanloop naar de Nationale Politie ontstond vanzelf ook de discussie over hoe de nieuwe verhoudingen zouden
moeten liggen. Dat begon feitelijk al ruim daarvóór, toen het kabinet in
2009 besloot om de Politiewet 1993 aan te passen en te komen tot een landelijke besluitvormings- en afstemmingsstructuur. En bij landelijke
zeggenschap hoorde ook landelijke medezeggenschap. De principiële
keuze ging om de formele vorm: komt er één ondernemingsraad, met
daaronder onderdeelcommissies, of komt er een centrale ondernemingsraad, met ondernemingsraden in het land, plus medewerkersparticipatie?
Daar zaten belangrijke verschillen tussen. Frank Giltay: ‘Een OR kan bij
ruzie met de werkgever zelfstandig naar de rechter stappen, een onderdeelcommissie kan dat niet. Zo’n degradatie was voor veel ondernemingsraden
moeilijk te verteren. Uiteindelijk was er een memorabele bijeenkomst in
Noordwijk, met alle kwartiermakers en de hele medezeggenschap, waar we
een ei moesten leggen over het model dat we zouden gaan hanteren. We
hadden alles uit de kast gehaald en ons voorbereid op een stevige discussie.
Maar het was in twee minuten beklonken.’
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Een model is één ding, de praktijk is een stuk weerbarstiger, mocht ook
Frank Giltay in de harde werkelijkheid ervaren: ‘In de eerste tijd kwam het
geregeld voor dat wij de ondernemingsraden om hun mening vroegen, en
dat ze dan zeiden: dit is ons advies, en dat moet je integraal overnemen.
Tsja, als alle ondernemingsraden dat zouden doen… Wij zijn toen heel
sterk op de verbinding gaan zitten. We zijn heel veel naar ondernemingsraden toegegaan en hebben uitgelegd waar we mee bezig waren, we hebben
vertrouwen gevraagd, uitgelegd dat we niet 26 verschillende adviezen integraal kunnen overnemen, dat ze dat toch moesten snappen. Toen zag je dat
dat vertrouwen begon te komen.

Jan Peters:
‘Ik ben ik heel veel in het land geweest. Voor gesprekken
met mensen, die nooit hebben plaatsgevonden, waar
nooit een rekening voor koffie en broodjes van kwam,
waar geen notulen van zijn en waarvan mensen nooit zullen zeggen dat ze gezegd hebben wat ze gezegd hebben.’

Maar het was niet eenvoudig. Ik heb me in die tijd het snot voor ogen
gereden, het hele land door. Alleen maar om het uit te leggen, om het duidelijk te maken. Op een dag moesten we naar het zuiden, voor een
vergadering met een OR die om negen uur zou beginnen; Albert Springer
en ik. Albert zat al om vijf uur in de auto, ik om zes uur. We komen daar
aan, we worden binnengelaten, zeventien of achttien mensen zitten ons
aan te kijken. Nou, vertel het maar, zegt die voorzitter. En een kwartiertje
later zegt iemand: dat was het wel, ik laat jullie even uit. Toen heb ik nog
gevraagd of we misschien een bak koffie konden krijgen. Daar zit je dan
zoveel uur voor in de auto, zo ging dat toen.’
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Ook Jan Peters voelde zich af en toe een halve missionaris: ‘Ik ben heel
veel in het land geweest. Voor gesprekken met mensen, die nooit hebben
plaatsgevonden, waar nooit een rekening voor koffie en broodjes van
kwam, waar geen notulen van zijn en waarvan mensen nooit zullen zeggen
dat ze gezegd hebben wat ze gezegd hebben. Dat was het spel dat we speelden. Maar toch: er was beweging, er was wat gaande, we gingen langzaam
maar zeker naar een situatie waarin de ondernemingsraden terrein gingen
prijsgeven. Elke keer als we elkaar spraken zei ik: gasten, jullie zijn volledig
in control, het mandaat is niet weggegeven, jullie gaan erover. Maar ik
vraag alleen: heb oog voor de ontwikkelingen, zie wat eraan komt. Nou, de
ene keer werd ik met boter en suiker naar buiten gedonderstraald, joh, hou
op met dat landelijke gelul! Andere keren zeiden ze: bedankt voor de tip,
we gaan er rekening mee houden.’
Toen er op een gegeven moment een COR i.o. was, waren vooral ook
die twee letters erachter belangrijk: i.o.. Jan Peters: ‘Want we waren nog
niet democratisch gekozen. En er zaten wel afgevaardigden van de ondernemingsraden in, maar dan net niet de voorzitters en niet de secretarissen.
En de mensen die wel kwamen hadden geen mandaat, de macht bleef bij de
ondernemingsraden. In die COR i.o. werden dan onderwerpen besproken,
dan gingen mensen weer terug naar hun eigen OR, en dan werden ze weer
teruggestuurd naar ons met weer andere ideeën, met een boodschap naar
de COR i.o.: zo moest het gebeuren. Dat schoot dus niet op.
Maar je merkte wel dat het draagvlak van diezelfde COR i.o. steeds groter werd. Dat kwam ook doordat het vertrouwen in mensen en in het
bestuur van de COR i.o. toenam. Dat merkte je in gesprekken. De instelling was traditioneel ook hiërarchisch, mensen gaan wel mee als er eenmaal
een formele beslissing is genomen. In ons geval was dat een voordeel.
Tegelijk kan het ook echt iets opleveren als je op een gegeven moment ook
zonder een mandaat toch dingen bereikt. Dat is de aantrekkingskracht van
resultaat in de praktijk. En na de verkiezingen van de ondernemingsraden
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in de tweede helft van 2013 kwamen er vaak andere voorzitters en secretarissen, die positiever stonden tegenover de landelijke medezeggenschap.’

Hoe vertel ik het thuis?
Albert Springer was een van de mensen die de weg baanden voor de
centrale ondernemingsraad: ‘Minister Guusje ter Horst wilde de nationale
politie, en daar hoorde dan ook nationale medezeggenschap bij. Uiteindelijk werd er gezegd: laat de medezeggenschap er zelf over nadenken. Ik
werd benaderd door de Coöperatieve Ondernemingsraden Politie om een
commissie te leiden. Die is later de commissie Springer gaan heten. Heel
toevallig, zo heette ik zelf ook. Wij moesten bedenken hoe die centrale
medezeggenschap eruit zou moeten zien. In de tussentijd viel het kabinet,
er kwam een nieuwe ploeg met nieuwe voorstellen. Maar wij zeiden
gewoon: moet je luisteren jongens, er is maar één manier, en dat is dat je de
mensen bij elkaar brengt, en dat die met elkaar overleggen en dat de rest
zich daaraan conformeert. Waarmee de Centrale Ondernemingsraad in
oprichting een feit werd, afgekort als COR i.o. Het was natuurlijk wel een
toer om dat spul bij elkaar te krijgen. Dat zit in vertrouwen, zelf aan het
stuur willen zitten. En: hoe vertel ik het thuis aan mijn eigen OR?
Want een deel van die ondernemingsraden in het land had de eigen
voorzitter of secretaris afgevaardigd, maar het kwam ook voor dat ze
gewoon Piet Peuk hadden gestuurd. Die vocht zich dan helemaal wild in
die COR i.o. en ging er vol op kniehoogte in. Daar schrok iedereen dan
weer enorm van, dus dan was het overleg van voorzitters en secretarissen
weer nodig en kreeg je allemaal bypasses. Daar was Piet Peuk dan weer
ongelukkig over en die vertelde dat natuurlijk in de OR. Ik wil maar zeggen: alles wat in de echte wereld gebeurde, gebeurde ook bij ons.’

Met één partij aan tafel
Wat hielp was dat het ministerie graag, als het over landelijke medezeggenschap voor de vorming van de Nationale Politie ging, met één partij
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aan tafel wilde zitten. Minister Opstelten stuurde op 5 januari 2012 een
brief naar alle ondernemingsraden van de politie. Hij schreef onder meer:
‘De noodzaak van betrokkenheid van de medewerkers is evident. De
Inrichting van de Nationale Politie kan niet zonder medewerkersparticipatie tot stand komen. Dit moet ook bijdragen aan de door mij gewenste
vergroting van de professionele ruimte. […] Medezeggenschap staat voor
het hebben van een gezamenlijk doel tussen bestuurder en medewerkers
voor de toekomst van de organisatie. Ook u, ondernemingsraden hebt
onderling een gezamenlijk doel namelijk vanuit de gezamenlijkheid van
alle ondernemingsraden één kracht te organiseren waarmee de belangen
van de medewerkers, binnenkort verenigd in één korps, zo sterk mogelijk
worden vertegenwoordigd. De leus "samen sterk" is hierop maximaal van
toepassing. Naar mijn oordeel is ook het behartigen van belangen die specifiek zijn voor één of meer ondernemingsraden het best gediend, indien
dit geschiedt via een vertegenwoordigend platform van alle ondernemingsraden.

Albert Springer:
‘Ik wil maar zeggen: alles wat in de echte wereld gebeurde,
gebeurde ook bij ons.’

Vanuit deze principes hechten de kwartiermaker én ik aan een landelijk
platform, dat formeel mandaat heeft vanuit alle ondernemingsraden om
tot aan de invoering van de nationale politie met de kwartiermaker het
overleg te voeren over al datgene dat zijn verantwoordelijkheid voor de
vorming van het nationale korps betreft, zoals het inrichtingsplan, het ontwerpplan, het transitieplan. […] Dit platform kan dan op deze
onderwerpen invulling geven aan de formele medezeggenschap, zoals
bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden. […] Ik beoog met de instel-

51

ling van dit platform met mandaat niet een richting te bepalen voor de
structuur van de medezeggenschap na invoering van de Nationale Politie.
Hoe deze structuur er na invoering van de nationale politie uitziet, is een
afzonderlijk traject dat de kwartiermaker met de medezeggenschap ontwikkelt en met mijn instemming kan worden ingericht. Ik ben ervan
overtuigd dat de belangen van de medewerkers door de ingeslagen weg
naar één landelijk korps in deze voorfase het best zijn gewaarborgd door
nu met elkaar - zonder uitzondering- ons hiervoor sterk te maken.’

Aanbod en voorwaarde
Op 11 januari 2012 werd in de Jaarbeurs in Utrecht de door minister
Opstelten al genoemde bijeenkomst georganiseerd voor alle ondernemingsraden. Daar was ook Marcel Cramwinckel, destijds directeur
vorming Nationale Politie bij het directoraat-generaal Politie van het
ministerie van Veiligheid en Justitie. Jan Peters: ‘Die kwam namens de
minister met een aanbod en een voorwaarde: de landelijke thema’s zouden
op de tafel van de centrale medezeggenschap komen, als wij ons zouden
verenigen. Zou ons dat niet lukken, dan zouden die thema’s ook niet op
tafel komen bij de ondernemingsraden in het land. Want 26 keer beslissen
door de ondernemingsraden in het land, dat ging ‘m niet worden.’
Gerard Putman herinnert zich Cramwinckel nog goed: ‘Het was een
bijzondere ambtenaar, want hij had verstand van de politie en van de Wet
op de Ondernemingsraden. Het was voor het eerst dat ik een hoge beleidsambtenaar tegenkwam die het van twee kanten begreep. Want in z’n
algemeenheid vind ik de kwaliteit van de betrokken ambtenaren van het
ministerie van een bedenkelijk niveau.’
Op die donderdag in Utrecht waren al die voorzitters en secretarissen er
natuurlijk ineens wel. Want, benadrukt Jan Peters: ‘Daar ging het nou net
om dat mandaat, dus dat was heel precair. Er is tijdens die bijeenkomst
heel veel gepraat, het was een lange dag. We hadden hele verschillende

52

5 . STR AKS IS ER EEN COR. EN WIJ DAN ?

ondernemingsraden. Sommige waren al een eind doorontwikkeld, die
hadden als het ware al een soort doorstart gemaakt, andere bleven heel erg
in zichzelf gekeerd. En die vonden dat een COR i.o. geen gesprekspartner
was, net als de Raad van Korpschefs. Ook geen mandaat, ook niet wettelijk
georganiseerd, ook een praatclub.

Drenthe weggeblazen door Amsterdam?
Maar goed, er lag daar in Utrecht dat aanbod van de minister. Je voelde
de sfeer van wantrouwen in de zaal hangen, iedereen sprak met iedereen,
want die voorzitters en secretarissen zijn ook net mensen. Die gaan in eerste instantie voor hun eigen kansen, die willen hun macht behouden, zijn
bang dat ze straks niks meer te zeggen hebben over hun belangen en die
van hun mensen. We hebben jarenlang gevochten voor onze belangen, en
geven we het dan nu uit handen? Straks is er een COR. En wij dan? En wij
dan?
Dat was natuurlijk spannend. Want wat heeft Drenthe dan nog in de
melk te brokkelen? Wordt dat niet weggeblazen door Amsterdam, door
Rotterdam, door Utrecht? Er ontstonden dus ook felle discussies over het
aantal stemmen per nieuw korps. Er werd gezegd: grote korpsen drie stemmen, kleine korpsen één. Want het zou toch vreemd zijn als pak ‘m beet
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Zeeland evenveel in de melk te brokkelen zou hebben als bijvoorbeeld Den
Haag.
Maar uiteindelijk werd het toch één stem per korps. Het werd duidelijk
dat je het in je eentje niet kon bolwerken. Je kon als korps van een grote
stad wel de brug ophalen en je afsluiten van de rest, maar dan kwamen ze
met de grote onderwerpen ook niet meer bij jou, en dan zouden ze je niet
meer serieus nemen. En ga je dan tegen je mensen zeggen: sorry, maar we
hebben geen invloed meer? Dat station is gepasseerd. Dat was een heel proces van stapjes terug en stapjes naar voren. Ik zeg er meteen bij: de mensen
die ik daar in Utrecht aantrof waren diehards in medezeggenschap, met
het hart op de juiste plaats, en vaak een respectabel aantal jaren in de frontlinie.’

Broos akkoord
De dag in Utrecht eindigde met de ondertekening van een intentieverklaring. Frank Giltay: ‘Die verklaring hebben de ondernemingsraden
vervolgens in eigen kring besproken. Een paar hikten er nog tegenaan,
maar in maart 2011 had iedereen getekend en hadden we formeel een COR
i.o.
Maar let op, dat akkoord was erg broos. In de intentieverklaring stond
dat elke OR het recht had om op elk moment het mandaat in te trekken.
Dat was de sfeer. Kritische ondernemingsraden zeiden: wij willen niets uit
handen geven. We snappen het verhaal van het ministerie en van de juristen en we gaan er wel in mee, maar we hebben nog macht en we kunnen
ons terugtrekken. Ook toen is het nog wel een paar keer voorgekomen dat
een ondernemingsraad zei: dit is ons advies, dat moet integraal worden
overgenomen. Dan zeiden wij: dat gaat niet. Als je zelf bij de korpschef of
de minister aan tafel denkt te kunnen gaan zitten, be my guest. Dat was de
druk die erachter zat. Als een OR zijn mandaat voor de COR i.o. zou
intrekken, dan praatte die OR niet meer mee over landelijke onderwerpen.’
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Zelfstandige staat Amsterdam
Een OR zoals die van Amsterdam was ook altijd goed voor reuring.
Gerard Putman: ‘Samen met oud-voorzitter Wilma van Stek vormde ik
een goed ingeschoten en goed gedocumenteerd setje. We kenden onze
dossiers. We hoefden ons nooit voor te stellen, men wist dat we uit Amsterdam kwamen en dat we opvattingen hadden. De zelfstandige staat
Amsterdam heeft altijd wat anders. De collega’s uit het oosten en uit het
zuiden waren veel minder snel bereid om zaken scherp neer te zetten. Ze
zeiden dan vaak: je hoeft toch niet overal meteen ruzie om te maken? Maar
wij vonden gewoon: we bespreken een onderwerp, en komen we er niet uit,
dan maken we er een kwestie van.’

Calimero-dop op het hoofd
Het korps Kennemerland hield het langst zijn poot stijf. Albert Springer
kan zich de aanpak van Kennemerland nog goed herinneren: ‘Er was altijd
een stoel vrij, mensen waren altijd welkom bij de COR i.o. Er waren er drie
die pas later instapten, met Kennemerland als allerlaatste. De twee andere
ondernemingsraden hadden een identiteitscrisis, die zaten de hele dag met
een Calimero-dop op hun hoofd, zij zijn groot en wij zijn klein. Kennemerland was principiëler. Zij zeiden: waar gaat het over, de hele
reorganisatie gaat misschien niet door. Wat jullie willen kan helemaal niet,
want het is nog niet formeel geregeld. Als je ons echt nodig hebt, bel dan
even, dan komen we, maar val ons tot die tijd niet lastig. Sjaak Spreeuw van
Kennemerland wist van geen wijken, die was niet te vermurwen. Ze zaten
er heel strak in en zeiden ook gewoon tegen ons dat ze niet begrepen
waarom we het allemaal deden. Pas vlak voor het dan formeel was vastgelegd en ze zagen dat het onomkeerbaar was, toen verschenen ze wel: kijk,
hier zijn we, betrouwbaar als we zijn, zoals afgesproken. Dat klopt ook,
maar daardoor hebben ze een bescheiden bijdrage geleverd aan de hele totstandkoming. Ze hebben wel meegedacht, maar niet mee geoefend.
Ik heb me wel eens afgevraagd wat hun bezielde, of er inderdaad een
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soort hoop was dat het hele feest niet door zou gaan. Misschien speelde dat
wel mee. Daarnaast waren ze ongelukkig over Amsterdam, veel gedoe met
Schiphol bijvoorbeeld, dus ze hadden ook geen goede relatie met Frank. Ze
wisten ook precies hoe ze hem kwaad moesten maken. En Frank trapte
daar elke keer in.’

Vreemde democratie
Hoog tijd om Kennemerland zelf aan het woord te laten. Sjaak Spreeuw:
‘Het COP was er al, maar dat was gericht op het uitwisselen, en het met
denkkracht vergroten van die kennis. Dat is helemaal mijn ding: zorgen
dat je uit alle lagen van de organisatie die kennis verzamelt en samenbrengt. Dus eens in de maand gingen we naar het COP om onze kennis te
delen. Maar op een gegeven moment merkten we dat er iets aan het veranderen was, en dat dat gebeurde in een heel vreemde vorm van democratie.
Ze waren bezig om te kijken hoe dat COP zich kon ontwikkelen tot een
soort centrale ondernemingsraad, dus hoe je die medezeggenschap landelijk kon organiseren. Daar hadden ze ook al onderzoek naar gedaan. Op
een keer zaten we in Almere en moesten we besluiten of we die lijn zouden
voortzetten. Toen vroeg ik of ik de uitkomst van dat onderzoek mocht
zien. Anders kon ik de zaak ook namens mijn OR niet beoordelen. Ik kon
niet besluiten over iets waarover ik niet op de hoogte was. Toen vroeg Jan
Peters: is er verder behalve Kennemerland nog iemand die hier problemen
mee heeft? Nee? Dan is het nu aangenomen. Gelukkig waren de kroketten
wel goed, hebben we nog jaren tegen elkaar gezegd. Wij kwamen tot de
conclusie dat het niet goed voelde om het op die manier te doen. Dat hebben we ook op verschillende momenten met de anderen gedeeld. Als OR
hebben we de keuze gemaakt om even niet door te gaan met het COP.
Omdat het daarin niet meer ging om het uitwisselen van kennis, maar om
het voorbereiden van een centrale ondernemingsraad. En we vonden dat
er niet altijd sprake was van democratische besluitvorming, je kunt niet als
COP besluiten voor een bepaalde regio. Dat gebeurde in zekere zin wel,
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omdat ze allerlei zaken bespraken met de Raad van Hoofdcommissarissen.
Daar hebben we wat van gezegd, want daar hadden we moeite mee. We
wilden ook meer tijd om het bij onze OR neer te leggen, dus we hebben
gezegd: je kunt niet nu direct een ja of nee van ons verwachten. Dan krijg je
als tegenwerping dat het de besluitvorming vertraagt. Maar wat wil je nou?
Snelle besluitvorming of zorgvuldige besluitvorming, die gedragen, wordt
door je OR, die 1.600 mensen vertegenwoordigt?
We vonden dat de mensen die het hardste schreeuwden, de lijnen
begonnen uit te zetten. Wij hebben gezegd: prima, maar dan even zonder
ons. We stappen nog even niet in die COR. Dus die lege stoel bij vergaderingen, die was voor ons. Zonde van onze tijd, daar hebben we geen zin in,
dan maar geen kroketten.’

Prachtig leermoment
Jan Peters tot slot: ‘Achteraf, nu we een paar jaar verder zijn, zeggen diezelfde gasten: we zijn eigenlijk een beetje lui geweest, we hebben die
anderen het gras laten maaien, de lijnen laten trekken, de doelen laten
neerzetten, en toen het klaar was kwamen wij het veld in en wilden we wel
meespelen. Sjaak Spreeuw, een eersteklas klootzak vond ik dat, wat een
negativiteit straalde die uit. En uitgerekend hij, die man, zei dat ze een
beetje lui waren geweest. Terwijl daarna, toen stond hij in een volledig coöperatieve stand. Wat een ideeën, wat een denkkracht. Een prachtig
leermoment, als je dan de ontwikkeling ziet die iemand kan doormaken.

Sjaak Spreeuw:
‘Wij hebben gezegd: prima, maar dan even zonder ons. We
stappen nog even niet in die COR. Dus die lege stoel bij vergaderingen, die was voor ons. Zonde van onze tijd, daar
hebben we geen zin in, dan maar geen kroketten.’
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Eerst dacht ik: brand maar af, ik wil jou nooit meer zien. En nu ga ik
hem nog missen ook!’

De kleur van het belang
De koninkrijken in het land waren ook na die bijeenkomst in Utrecht
van januari 2012 nog niet geslecht. Jan Peters: ‘Sommige ondernemingsraden stonden er nog niet zo voor open, zal ik maar zeggen, het land was zo
ver weg. En hun korpschefs stonden in dezelfde stand, die vonden elkaar
daarin. Het verschilde natuurlijk ook per onderwerp. Als het ging om de
kleur van het behang, dan zeiden die tegenstribbelende ondernemingsraden: regel het maar landelijk, prima. Maar als het ging om grote financiële
kwesties, IT-problemen, zaken die het hele korps aangingen, dan trapten
ze op de rem.’
Meer ondanks de hobbels en de barrières was er voortgang. Albert
Springer: ‘Uiteindelijk maakten we wel stapjes, al ging het langzaam, zodat
de centrale ondernemingsraad wel positie kreeg. Alleen de vraag was:
welke positie hebben ze gekregen? En hoe is hun verbinding nog met de
achterban? Die hele strijd heeft wel een heel erg op zichzelf gerichte club
mensen opgeleverd die heel erg veel aandacht besteden aan het creëren van
draagvlak in hun eigen wereld. Dat is volgens mij wel gelukt, de verbinding
tussen de COR en de OR’s is goed. De COR heeft ook nog wel een aantal
stapjes te zetten om de verbinding met de medewerkers te versterken. Ik
zag dat Frank Giltay nu ook weer op tournee gaat. Ik moet hem teleurstellen: dat is een totaal zinloze investering. Hij komt strak in het pak, mooie
stropdas voor, en zegt: ik ben voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad. Vertel me wat jullie dwars zit. Hij behandelt ze als klant, zegt dat de
mensen zich geen zorgen moeten maken en dat hij er achteraan gaat. Maar
ze horen nooit meer wat van hem, want daar heeft Frank het veel te druk
voor. Op dat moment vinden de mensen het prachtig en het geeft Frank
ook een goed gevoel, maar dat komt later met rente terug. Je moet ook zorgen dat de ondernemingsraden in het land in de stand komen te staan dat
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ze zich ook medeverantwoordelijk voelen voor de COR. Formeel is dat
allemaal netjes afgesproken, maar de COR moet nu zorgen dat zij de couleur locale erin brengen. Als dat op gang komt, dan gaan er mooie dingen
gebeuren. Maar daar hebben ze nog wel even tijd voor nodig.’

Couleur locale
Frank Giltay: ‘Wij willen graag mede de landelijke kaders bepalen,
waarna de collega’s in het land er hun invulling aan geven. Neem de vakantieroosters. Daarvoor hebben we nu een kaderregeling, zodat mensen in
elk geval wel drie weken aaneengesloten met vakantie kúnnen, maar verder
is het een kwestie van lokale invulling. Wij kunnen en willen ons daar niet
mee bemoeien, omdat het van die lokale situatie afhangt. Neem Zeeland,
waar in de winter nauwelijks toeristen zijn, en in de zomer volop. Daar
moet je het rooster natuurlijk op afstemmen. Maar dan wel met de basis
dat mensen drie weken aaneengesloten vakantie moeten kunnen opnemen. Dat spreken we met z’n allen af.’ Die couleur locale klinkt logisch,
maar ook dat is een hobbelige weg. Frank Giltay: ‘Het ministerie wil in het
land niet zoveel ruimte geven dat er als het ware weer allemaal zelfstandige
korpsen ontstaan. Dus Gerard Bouman heeft heel erg die politieke druk op
zijn nek.’
Gerard Putman ziet het als een onvermijdelijke ontwikkeling: ‘Landelijke dossiers moet je landelijk oppakken, maar er moet wel ruimte zijn
voor couleur locale. En die kant gaat het ook weer op. Dat is niet onbegrijpelijk, natuurlijk. Kijk naar de rellen eerder dit jaar in Den Haag. Daar is
geen landelijke aanpak voor, je moet kijken naar de specifieke situatie in de
Schilderswijk. Het luistert allemaal gewoon erg nauw. Er is een verhaal van
een Philips-directeur die ooit naar het toilet ging en het Philips-logo op de
wc-bril zag staan. Die maakte het bedrijf ook, van een eigen variant op
bakeliet dat ook voor telefoons werd gebruikt. Die directeur wist dus helemaal niet wat er allemaal in het concern werd gemaakt. Zo is het ook bij de
landelijke politie. ’
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‘De vakbonden zijn bang dat ze een vinger geven
en dan hun hele arm kwijt zijn.’
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Landjepik en armpje drukken
Geen landelijke medezeggenschap betekende ook dat de grote landelijke onderwerpen op het bordje van de vakorganisaties belandden.
Of liever: dat de bonden die onderwerpen naar zich toe trokken. Ook
als ze normaal gesproken niet tot hun domein zouden behoren.
Iemand moest het doen, immers? Maar nu is de Centrale Ondernemingsraad er. Dus hoe gaat het dan met die grote onderwerpen?
Wat is de stand in de wedstrijd landjepik en armpje drukken? Klein
detail: de bonden zijn op hun beurt de hofleveranciers van de fracties
in de COR.
Jan Peters: ‘Jarenlang hadden de vakorganisaties die landelijke onderwerpen opgepakt, omdat dat vacuüm er was. Ze deden dat erbij, zij vulden
dat in, macht en pracht. De rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden bleven
natuurlijk bij hen, maar nu komen er bijvoorbeeld ook stukken over de
bedrijfsvoering op tafel, of over het nieuwe dienstwapen, die horen dan
wettelijk bij de medezeggenschap. Dus krijg je landelijk armpje drukken,
ze moeten een stukje van die macht afstaan aan de medezeggenschap. Ze
weten natuurlijk: het is vechten tegen de bierkaai, het gaat gewoon die kant
op, dan kunnen we maar beter zorgen dat we goed vertegenwoordigd zijn.
De brede gedachte is toch dat het ervan gaat komen en dat je dan maar
beter zo goed mogelijk kunt voorsorteren. We hebben trouwens ook afgesproken dat, hoe de verkiezingen en daarna de afvaardigingen ook zouden
lopen, alle vier de vakorganisaties sowieso in de COR vertegenwoordigd
zouden zijn. Dus ook de twee kleinere bonden, dat is vastgelegd. Van de
ACP kregen we trouwens weinig of geen steun, die vond de NPB ook een
communistisch bolwerk.’
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Asterix en Obelix
Gerard Bouman: ‘Er was niks, qua landelijke medezeggenschap, dus de
bonden trokken het naar zich toe. Zij waren immers de enige landelijke
speler. En als je dan onderwerpen dreigt kwijt te raken, dan is dat meestal
niet echt een organisch proces, dat is af en toe knorren. Kijk, als je invloed
hebt, of macht, en daarvan neem je een beetje weg, dan heb ik het in elk
geval nog nooit meegemaakt dat iemand daar vrolijk van werd. Iedereen
begint dan net als Asterix en Obelix palen om zijn dorp heen te slaan om te
laten zien: let op, dit is van mij, deze grens mag je niet over. Dat gebeurt
ook nu de medezeggenschap aan belang wint. Dat zo afspreken en instellen
is één ding, maar vervolgens moet je je positie ook in de praktijk nog
bevechten tegenover die andere landelijke speler, die ook nog veel ervaring
heeft. Het is een proces waarin nog lang niet uitgekristalliseerd is wie nu
precies waarover gaat. Dat er gewoon op basis van de Wet op de Ondernemingsraden meer naar de COR moet is wel evident, en dus ook dat dat
gevolgen heeft voor de positie van de bonden. Maar hoe de lijntjes precies
lopen, dat is nog niet scherp. En ik voorspel dat dat proces nog jaren gaat
duren.’

Gerard Bouman:
‘Iedereen begint dan net als Asterix en Obelix palen om
zijn dorp heen te slaan om te laten zien: let op, dit is van
mij, deze grens mag je niet over.’

25.000, 25.001 en 65.000
Frank Giltay benadrukt dat er iets veranderd is: ‘Kijk, de vakbonden
hebben belang bij electoraal gewin; wij niet, wij hebben geen leden. Ik
vroeg aan Han Busker van de NPB en Gerrit van de Kamp van de ACP hoeveel leden ze hadden. Dan zei de ene bijvoorbeeld 25.000 en de andere
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25.001. Maar wij werken voor 65.000 collega’s. Ik zei: wat we daarvoor
organiseren is ook goed voor jullie leden. Ik snap het wel, ze zijn uit op
ledenbehoud en werving en dat kan alleen door als stoere jongens ferme
taal uit te slaan op radio en televisie, en in de kranten. En door het jaar heen
lukt je dat alleen op het gebied van de bedrijfsvoering. Want rond de cao
kan het maar eens in de vier jaar. Dus hebben ze er moeite mee dat ze punten kwijtraken waarop ze kunnen scoren, dat ze daar niet meer over gaan.

Albert Springer:
‘Er zijn vier bonden en die denken er alle vier verschillend
over. Gelukkig maar, zo is het immers altijd in Nederland,
dus dat is geruststellend. En de twee grootste liggen misschien wel het verste uit elkaar. Wij als bonden leveren
regelmatig een Olympische prestatie door iets te doen dat
eigenlijk bij de medezeggenschap hoort, en omgekeerd.
Dat heeft met haantjesgedrag te maken.’

Dat is een rouwproces en dat vergt tijd. Wij hebben gezegd: wees niet
bevreesd, we nemen het pas over als we er klaar voor zijn. Kijk, zij hebben
op sommige onderwerpen jarenlang een dossier opgebouwd, ze zitten er
diep in. Dan willen wij daar niet zomaar in stappen. Dan willen we dat de
bonden ons begeleiden, en dat we dan samen het moment bepalen waarop
we zeggen: vanaf nu is het een onderwerp voor de COR.
De verslagen van het Centraal Georganiseerd Overleg Politie (CGOP)
zijn niet openbaar, we krijgen nu bij de gratie Gods de agenda. Ze willen
niets vertellen over wat er daar gebeurt en dat koesteren ze. Dat gevecht
van niet willen loslaten is een beetje een ruw proces; het heeft er ook mee te
maken dat de minister geen duidelijkheid geeft. We zaten een keer bij

63

Gerard Bouman. Die vertelde dat hij een afspraak met de vakbonden had
en dat ze het over cultuur gingen hebben, toen zei ik: Gerard, doe dat nou
niet, dat onderwerp hoort bij de COR, zo organiseer je verwarring. Want
als je het met ze bespreekt, dan vinden ze dat ze erover gaan. Dus laten we
de dingen niet door elkaar halen. Dat loopt nog niet naar tevredenheid,
maar we maken wel stappen. Neem bijvoorbeeld de integrale beroepsvaardigheidstraining. Als daar iets verandert, is het trainingsinhoudelijke voor
de COR. Maar raakt het aan de rechtspositie, dan is het voor de vakbond.
Daarvoor is het agenda-overleg, voor dat grijze gebied waarop we allebei
opereren.’

Frank Giltay:
‘Toen zei ik tegen de korpschef: Gerard, doe dat nou niet,
dat onderwerp hoort bij de COR, zo organiseer je verwarring. Want als je het met ze bespreekt, dan vinden ze dat
ze erover gaan. Dus laten we de dingen niet door elkaar
halen.’

Langs de zijlijn roepen dat het kloten is
Frank Giltay vervolgt: ‘Hun benadering is ook anders. Wij kijken vanuit
het belang van de organisatie welke stappen we kunnen zetten, welke
mogelijkheden en kansen er zijn. Voor de bonden gaat het om het belang
van hun leden. Wij willen meewerken en meedenken, zij zijn vaak nog de
vakbonden zoals ze altijd geweest zijn: langs de zijlijn gaan staan en roepen
dat het allemaal kloten is. Dat doen ze eigenlijk nog steeds. Ze zijn heel
bang dat ze een vinger geven en dan hun hele arm kwijt zijn, er is veel wantrouwen. Dat is jammer, omdat je dan ook dingen gaat blokkeren.
Bovendien: daar waar regels bestaan houdt het nadenken soms op. Wij
zeggen: denk na, en als er dan een oplossing is waar iedereen tevreden over
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is, dan moet je dat gewoon doen. Een mooi voorbeeld zie je nu bij de personele reorganisatie. In Amsterdam-west zijn drie teams. Dat moet één
team worden, op twee locaties. De chef zegt: ik heb twee bureaus, zeg maar
waar jullie willen zitten. Iedereen doet dat, het past precies, hosanna. Zo
moet je het overal doen! Maar dan zeggen de bonden: zo gaan we het niet
doen, want we hebben een postcodetabel, zij zitten daar geharnast in. Nou,
daar maak je mensen niet vrolijk van. Wij zeggen juist: als collega’s het zelf
met elkaar regelen en ze zijn tevreden, wat is dan het probleem? Blijf eraf!’

Vier bonden, alle vier verschillend
Dus de ruilverkaveling is nog allesbehalve afgerond. Albert Springer:
‘Daar zitten we nog middenin. Er zijn vier bonden en die denken er alle
vier verschillend over. Gelukkig maar, zo is het immers altijd in Nederland, dus dat is geruststellend. En de twee grootste liggen misschien wel het
verste uit elkaar. De ACP zegt: we gaan geen oude schoenen weggooien
zolang we nog geen nieuwe hebben. Dus wij gaan erover totdat de COR
heeft bewezen dat zij erover gaan. Bij de NPB zeggen we meer: als je mensen nou op totaal andere schoenen wilt laten lopen, dan moet je nu aan de
slag. Want je moet die schoenen inlopen, dat duurt even, en ze knellen
eerst een tijdje. Dat je de oude nog niet weggooit voor het geval dat, dat
begrijp ik wel, maar we gaan ze niet meer gebruiken. De twee kleinere bonden zitten daar een beetje tussenin.’

Olympische prestatie
‘In de praktijk’, vervolgt Albert Springer, ‘is de afspraak dat het een
bespreekpunt wordt voor Centraal Georganiseerd Overleg Politie, het
CGOP. Dat zou dan de brede kaders moeten aangeven, waarna de uitwerking voor de medezeggenschap zou zijn. Maar ja, wat gebeurt er dan? Dan
gaan we het in het CGOP toch fijn heel gedetailleerd bespreken, en blijft er
voor de COR geen kruimel meer over. Kijk, er is een soort common sense
van wat er bij de bonden thuishoort, en wat bij de COR. Maar wij als bon-
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den leveren regelmatig een Olympische prestatie door iets te doen dat
eigenlijk bij de medezeggenschap hoort, en omgekeerd. Dat heeft met
haantjesgedrag te maken. Er wordt ook wel gezegd: bij de COR kun je je
lidmaatschap niet opzeggen en bij je bond wel, dus laten we dit als bonden
goed regelen, dan zijn onze leden blij. Tsja, daar kan ik niet zoveel tegenin
brengen. Het heeft ook te maken met de cao-onderhandelingen. Als je daar
op een gegeven moment goed uitkomt, dan is de druk er bij de vakbonden
een beetje vanaf om goede sier te maken met populaire onderwerpen.
Daarna is er een periode van relatieve rust, waarin je tot een gezonde verdeling kunt komen. Als het bijvoorbeeld in het overleg met de minister
over kleding en uitrusting gaat, dan hoop ik dat de NPB zegt: dat is een
zaak voor de medezeggenschap, wij hebben gevraagd of die het met de
korpschef wil opnemen. Dat wachten wij even af. En als de korpschef het
niet doet, dan komen wij weer bij u. In die volgorde moet je het doen. Zo
kun je onderwerpen samen oppakken, waarbij je elkaar ondersteunt en
niet de hele tijd aan landjepik doet.
We organiseren themadagen voor onze leden in ondernemingsraden.
Daarbij begeven we ons eigenlijk op het terrein van de medezeggenschap.
Jan Peters belde me op: wat hoor ik, ga jij als vakbond themadagen over
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medezeggenschap organiseren? Dat had ik hem eerder moeten uitleggen
en dat heb ik bij een volgende gelegenheid ook gedaan.’

De stand? Houd het maar op 0-0
Gerard Putman overziet het strijdperk waarop de wedstrijd landjepik
zich afspeelt. Wat is de tussenstand? ‘Houd het maar op 0-0. En laten we in
de gaten houden dat het niet om de doelpunten gaat, maar om de veiligheid van het land. Dus laten we elkaar geen vliegen afvangen. In mijn tijd
hadden we een prima afspraak: de OR en de bonden babbelden even: wie
doet wat wanneer? Daar heb je toch ook dat agenda-overleg voor? Hoe
moeilijk kan het zijn? En ach, de bonden hebben ook boter op hun hoofd.
Die waren voorstander van de Nationale Politie. En nu hebben ze veel kritiek, gooien ze hun kont tegen de krib. Maar ze hebben het zelf gewild, dus
is dat verzet dan in het belang van je leden?’
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‘Ik zoek met een kwast naar vingerafdrukken,
ik heb geen verstand van aanrijdingen.’
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Oneffenheden aan de bovenzijde
Er zijn officiële regels voor medezeggenschap, er is een wet die van
alles regelt, maar er is ook het gevoel van de mensen in het land. Die
willen dat de COR zich inzet voor de dingen die in hun ogen werkelijk
belangrijk zijn. De onderwerpen die ze herkennen uit de dagelijkse
praktijk. En dat zijn op het eerste gezicht níet de strategische vergezichten die de COR ontwikkelt om zijn rol goed en op niveau te
kunnen spelen. Hoe voorkom je dan dat er afstand ontstaat, dat het
land zich niet in de COR herkent?
Albert Springer beschrijft het spanningsveld: ‘Waar het over gaat, dat
zijn de dingen die mensen vóelen, die heel veel plezier opleveren of die pijn
doen. De zaken die mensen uitspreken tegen hun partner als ze ’s avonds
hun hoofd op het kussen leggen: hier ben ik bang voor, dit baart me zorgen, of hier word ik heel gelukkig van. En daar hebben wij het als COR niet
over. En als vakbonden ook niet, trouwens.
Neem het voorbeeld van de onderkleding in de winter, die je gebruikt
als je moet posten, zoals tegenwoordig vanwege terrorismedreiging. Dat
kan verdomd koud zijn en dan is warme kleding heel erg prettig. Die kleding moet beschermen, maar het moet ook goed zitten. Daar maken
mensen zich druk over. Voor vrouwen zijn die vesten nog moeilijker te
gebruiken omdat zij oneffenheden aan de bovenzijde hebben. En dan kan
het gebeuren dat veel politievrouwen dat vest niet dragen en hun leven in
de waagschaal stellen, omdat zo’n vest gewoon niet zit. Intussen hebben
wij het er constant over dat het vest steek- en naaldwerend moet zijn.
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Albert Springer:
‘Kleding moet beschermen, maar het moet ook goed zitten. Daar maken mensen zich druk over. Voor vrouwen
zijn die vesten nog moeilijker te gebruiken omdat zij oneffenheden aan de bovenzijde hebben. Dan kan het
gebeuren dat veel politievrouwen dat vest niet dragen en
hun leven in de waagschaal stellen omdat het vest
gewoon niet zit. Intussen hebben wij het er constant over
dat het vest steek- en naaldwerend moet zijn. Maar de
gemiddelde collega wil gewoon een vest dat goed zit. En
hij of zij gaat ervan uit dat al dat andere wel geregeld is.’

Maar de gemiddelde collega wil gewoon een vest dat goed zit. En hij of
zij gaat ervan uit dat al dat andere wel geregeld is.
Als je wilt weten wat er speelt en als je de mensen wilt laten merken dat
je het voor hun doet, dan zal je contact met ze moeten leggen, dan moet je
het er met elkaar over hebben. Wij hebben een commissie BUK: bewapening, uitrusting en kleding. Die opereert ver weg van de hele wereld. Die
vergadert en uiteindelijk komt daar iets uit. Daar moet je transparant over
zijn, op een gegeven moment zeg je bijvoorbeeld: we denken om die en die
redenen dat dit uniform een goed idee is. En dat neem ik ook aan, het is
vast een prima uniform, daar is op zich weinig gedoe over. Maar wat er vervolgens gebeurt, is dat iedereen het moet dragen. Er worden er 60.000
besteld, iemand denkt: dat moet genoeg zijn. En dan begint dus het gedoe.
Bij bikers, die net mooie nieuwe kleding hadden, en ook bij collega’s van de
forensische opsporingsdienst. Omdat die nu een uniform zouden moeten
dragen, kunnen ze ook door burgers worden aangesproken: agent, er is een
aanrijding, kunt u meteen komen?

70

7 . O N EFFEN H ED EN A AN DE B OVEN ZIJ D E

Maar, zegt die forensisch expert, ik zoek met een kwast naar vingerafdrukken, daar heb ik verstand van, niet van aanrijdingen. Nou, dat soort
gekkigheid dus.’
Frank Giltay over de bikers: ‘Ze waren heel tevreden over hun eigen
uniform, precies wat ze nodig hebben om optimaal hun werk te kunnen
doen. Jaren is erover nagedacht, iedereen is er gelukkig mee. Maar dan
komt het nieuwe uniform voor de hele politie en gaat er een streep door de
speciale kleding voor bikers. Dat was een stap achteruit. Als COR hebben
we daarom besloten geld beschikbaar te stellen om TNO onderzoek te
laten doen naar de kleding voor bikers. Daar komt een rapport uit waar we
de collega’s mee kunnen helpen, zodat ze goede argumenten in handen
hebben. Dat is een voorbeeld van de professionalisering van de centrale
ondernemingsraad. Bij de forensische onderzoekers heeft de korpsleiding
initiatief genomen. Ook daar zie je nu beweging: jongens, er is een verkeerd besluit genomen, daar moeten we op terugkomen, dat moeten we
repareren.’

Jan Peters:
We hadden voor de communicatie over medezeggenschap
een mooie website laten bouwen. Live gegaan op een dag,
zo trots als een pauw. Belt er een collega op, die kon de site
met Windows 95 niet bekijken. Wat zegt u? Windows 95?
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Wat zegt u? Windows 95?
Jan Peters onderkent hoe lastig het soms is om in het land duidelijk te
maken wat de COR nu eigenlijk bereikt. En als dat moeilijk is, dan kan het
draagvlak ondermijnd raken. ‘Hoe leg je nu uit aan je achterban wat je rol
is geweest, wat je hebt bereikt, hoe leg je dat bochtige pad uit aan al die
mensen, van Delfzijl tot Vlissingen en van Den Helder tot Maastricht?
Want daar vragen ze zich af: wat hebben we aan jullie gehad, Jan, wat zijn
we er beter van geworden, van al die dingen waar jij de hele tijd mee bezig
bent? Dan zeg ik: laten we eerst eens teruggaan naar hoe het was, waar we
vandaan komen, vergeet even de context niet waarin we werken. Start je
computer eens op. Vroeger kon je, als je de aan-knop ingedrukt had, rustig
een bakkie gaan doen en een broodje gaan eten. En als je dan terugkwam,
dan deed je computer het. We hebben overal modern internet. Vanzelfsprekend, zegt iedereen, maar zo vanzelfsprekend was dat een paar jaar
geleden helemaal nog niet. Natuurlijk kan nog niet alles, maar het systeem
valt niet meer om de haverklap uit. We hadden voor de communicatie over
medezeggenschap een mooie website laten bouwen. Live gegaan op een
dag, zo trots als een pauw. Belt er een collega op, die kon de site met Windows 95 niet bekijken. Wat zegt u? Windows 95? Wij hadden er bij het
bouwen rekening mee gehouden dat je de site vanaf Windows 98 kon
gebruiken, en dat was al stokoud…’
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Zorgen voor effectieve communicatie van en met de centrale medezeggenschap is toch al niet altijd een even dankbare taak. Jan Peters: ‘We
hebben een commissie operationele zaken. Als die gaat praten, zit iedereen
meteen rechtop: daar gaat het om. Maar als ik vertel over de bedrijfsvoering, of de communicatie, dan zeggen ze: Jan, prima, regel het, dan gaan
wij vast wat anders doen.’
Dat regelen gebeurt ook, zo actueel en aantrekkelijk mogelijk, met
volop ruimte voor tweerichtingsverkeer.
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‘Die kamer stinkt. Hier heb je de sleutel,
we gaan wel op de gang zitten.’
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Het verhaal van de puntmuts
Zelf de ruimte krijgen én nemen om je werk beter te kunnen doen,
en met meer voldoening. Daar draait het om in medewerkersparticipatie, wezenlijk onderdeel van de nieuwe opzet voor (mede)zeggenschap bij de politie. Het is aan twee kanten wennen, vooral omdat
het af en toe gemeen kan schuren met de traditioneel hiërarchische
werkwijze van de politie.
De Centrale Ondernemingsraad nam in 2012 zelf het initiatief met De
Hark Voorbij. Want de COR wilde de medezeggenschap vanaf het begin
anders aanpakken, schrijft Cees Sprenger, lector bij de Politieacademie, in
het Tijdschrift voor de Politie (nummer 6 van 2014): ‘niet alle neuzen naar
de top en eindeloos vergaderen, maar medewerkers zelf stimuleren om in
de eigen werksituatie professionele ruimte te nemen en waar nodig invloed
uit te oefenen. Bij de keuze voor een andere aanpak van medezeggenschap
heeft de COR zich laten inspireren door het Rijnlands denken. Dat is een
filosofie van de menselijke maat, waarbij begrippen als vakmanschap, verbinding, vertrouwen en inspiratie hoog in het vaandel staan. Een
organisatie is er niet in de eerste plaats voor managers en aandeelhouders,
aldus Rijnlanders, maar is vooral bedoeld om vakmensen hun werk zo te
laten doen dat ze trots kunnen zijn en maatschappelijke meerwaarde kunnen leveren.’
Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en korpschef Bouman
stemden in met De Hark Voorbij. Ze zegden bovendien toe dat er wijzigingen in het ontwerp van de Nationale Politie mogelijk zijn als uit de
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veldproeven zou blijken dat er betere oplossingen zijn dan in de plannen
stond.
Al op 5 januari 2012 schreef minister Opstelten in een brief naar alle
ondernemingsraden van de politie onder meer: ‘De noodzaak van betrokkenheid van de medewerkers is evident. De Inrichting van de Nationale
Politie kan niet zonder medewerkersparticipatie tot stand komen. Dit
moet ook bijdragen aan de door mij gewenste vergroting van de professionele ruimte.’

Albert Springer:
‘Als een collega met een probleem komt kun je zeggen:
geef mij die puntmuts maar, dan ga ik het voor je oplossen. Dan weet je zeker: deze collega zal nooit meer
gelukkig worden en zal nooit tevreden zijn over de oplossing.’

Geef mij je puntmuts maar
In de eigen werksituatie professionele ruimte nemen en invloed uitoefenen, waarom moet het en hoe werkt het? Eerst het waarom: veranderingen
in de werksituatie moet je zelf op gang brengen. Dat werkt beter dan anderen inschakelen om het voor jou op te lossen. Albert Springer trekt een
vergelijking: ‘Het is het verhaal van de puntmuts. Want die puntmuts, dat
is het probleem. Dat krijg je als je iemand een puntmuts opzet en zegt: jij
doet het voor ons. Gevolg is dat de anderen dan meteen niks meer doen.
De collega’s vertrouwen erop dat de mensen die in de medezeggenschap
zitten, dat werk wel doen, en dat zij er zelf geen tijd aan hoeven te besteden.
Dus als een collega met een probleem komt kun je zeggen: geef mij die
puntmuts maar, dan ga ik het voor je oplossen. Dan weet je zeker: deze collega zal nooit meer gelukkig worden en zal nooit tevreden zijn over de
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oplossing. Maar het is wel de manier waarop wij het traditioneel proberen
op te lossen. Je kunt echter ook zeggen: ik zie jouw puntmuts, ik ga jou helpen. En zijn er soms meer mensen met die puntmuts? Zullen we dan
samen eens gaan kijken hoe we het kunnen oplossen? De chef wordt dan
onmiddellijk zenuwachtig, want die denkt: ojee, er gaat iets engs gebeuren.
Nu wordt er wat van mijn leiderschap verwacht en daar was ik toch al niet
zo goed in. En vervolgens ga je die meneer of mevrouw er ook bij betrekken. En dan ga je met elkaar aan de slag. En als je dan samen een oplossing
weet te creëren, dan is die ook duurzaam, dan ben je trots op elkaar en kun
je met elkaar verder.’
Het gaat allesbehalve vanzelf. Willie Geurts ondervond het in de praktijk: ‘Mensen erbij betrekken is ingewikkeld. Wat ook een persoonlijke
worsteling is, is wat er nu nodig is in de wereld van de diender op straat,
ook in die regelvrije teams, wat je minimaal moet regelen om mensen hun
werk goed te laten doen, en hoe je collega’s de stap laat maken dat ze er ook
echt zelf over willen gaan. Want als je alleen maar tegen ze zegt dat het mag,
dan gebeurt er vaak nog niks. Dan blijven ze leven in de wereld van command & control, waarin je niet hoeft na te denken, waarin je niets hoeft te
bédenken. Je bent actief in een omgeving die gewend is aan de manier
waarop het gaat, die zegt: zo hoort het, dus doen we het maar zo. En het
schuurt altijd op de momenten dat mensen wel willen aansluiten, als ze die
eigen ruimte willen pakken, maar dan in de huidige structuur.

Willie Geurts:
‘Als je alleen maar tegen ze zegt dat het mag, dan gebeurt
er vaak nog niks. Dan blijven ze leven in de wereld van
command & control, waarin je niet hoeft na te denken,
waarin je niets hoeft te bedenken.
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Je hark voorbij gaan is niet makkelijk, je moet heel erg uit je comfortzone komen, in gesprek gaan over een zinvolle invulling van je werk: doen
we het wel handig en kan het niet beter, slimmer, effectiever? En voor de
goede orde: dat is iets anders dan alleen maar tegen elkaar roepen dat het
allemaal kloten is wat ze daarboven hebben verzonnen. Je moet een omgeving creëren waarin collega’s dat ondervinden en leren. Want je moet het
ervaren. Als ik het stuur van mijn fiets zó houd, dan val ik niet om. We
hopen te bereiken dat mensen weer op een andere manier willen kijken
naar hun werk, dat ze uitgaan van hun vakmanschap en teruggaan naar
hun vak. En dat ze zich realiseren wat ook alweer de reden was om destijds
dat bonnetje in de AVRO bode in te vullen en op te sturen, waarmee ze zich
aanmeldden voor een baan bij de politie.’

We hebben een taart nodig
Die professionele ruimte kan ook in heel kleine, maar o zo belangrijke
dingen zitten, zegt Willie Geurts: ‘Neem de wijkagent die voor een of
andere gelegenheid een taart nodig heeft, om iemand te bedanken. Je zou
zeggen: we hebben een taart nodig, die halen we hier bij de bakker om de
hoek. Dat kan niet zomaar, want de ondersteuning is weggezet bij het Politie Diensten Centrum, weg bij de eenheden. Dus inclusief de kleine kas.
We proberen dat nu in een experiment weer aan te passen, en misschien
komt die kleine klas dan weer terug. Het heeft ook te maken met de rol van
de teamchef die erop vertrouwt dat zijn mensen de goede dingen doen. Dat
heeft te maken met integriteit. Dus dat ze niet wat vaker of wat sneller naar
die bakker gaan als er wat aan de hand is, dan naar een andere winkel.
Het is een zaak van lange adem, dus je moet wel je kleine momenten
vieren. Ik heb weleens te maken gehad met een chef die zei: laten we gaan
lunchen, en overtuig mij dan van het nut van die andere aanpak. Toen heb
ik gezegd: ik kan je niet met harde cijfers overtuigen, maar ik kan je wel
vertellen wat ik heb meegemaakt, wat ik heb mogen ervaren. Jij bent in je
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hoofd alleen maar bezig met het zetten van vinkjes, en dan door naar het
volgende onderwerp. Ik wil ook wel graag staafdiagrammen laten zien,
maar zo werkt het niet. Zijn reactie was: goh, Willie dat doet wat met je.
Toen dacht ik, met de hark in mijn hoofd: o jee, dan heb ik het niet goed
verteld. Maar mijn tweede gedachte was: nee, ik ben gewoon bevlogen en
daar kan ik emotioneel over zijn. Hoe dan ook, het leidde bij die chef ook
tot vertrouwen en inmiddels zijn we bij hem ook bezig met regelvrije
teams. Die momenten koester ik. Ik weet het, er zijn nog veel zorgen en
strubbelingen, je belandt af en toe in de grindbak. Maar elke grindbak heeft
wel een functie, want als ze er niet zijn, kun je lang niet zo veel vaart maken.
Zonder grindbakken knal je met volle snelheid tegen de vangrail.
En ik merk dat we echt wel iets tot stand brengen. Als ik 83 ben en ik lees
met mijn Google Glasses over positieve veranderingen door de jaren heen
bij de Nationale Politie, hoewel dat dan wel weer anders zal heten, dan
hoop ik dat ik dan kan zeggen dat we daar een stukje aan hebben mogen
bijdragen.’

Oude bazen, nieuwe bazen, zelfde structuur
Gerard Putman ziet ook in de praktijk dat medewerkersparticipatie
bepaald niet vanzelf gaat: ‘Het is razend ingewikkeld om dat van hoog tot
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laag tussen de oren te krijgen. Er wordt gezegd dat er steeds meer nieuwe
bazen komen, en dat dat nieuwe gedachtegoed steeds meer opkomt. Maar
ook die nieuwe bazen komen ook eerst terecht in de oude hiërarchische
cultuur, waarbij je kop eraf gaat als je ‘m boven het maaiveld uitsteekt.
Oude bazen of nieuwe bazen, je ziet toch vaak het oude gedrag, de oude
manier van denken. Terwijl: leidinggevenden moeten faciliteren, en alleen
sturend optreden als dat nodig is. Echt, die bazen doen wel hun best hoort.
Maar ze zijn vooral systemen aan het accorderen, ik heb bijna een beetje
medelijden met ze. Maar ja, ik ben een ouwe lul, ik zal het wel bij het verkeerde eind hebben. Je moet natuurlijk wel een zekere vorm van leiding
hebben, er moeten beslissingen worden genomen. Maar wat we nu georganiseerd hebben zijn allemaal aparte diensten, kokers, geen satépinnen voor
de verbinding.’

De stinkende kamer
Over de manier waarop het in de praktijk kan werken, heeft Albert
Springer een mooi voorbeeld. ‘In Enschede was een probleem met een
ruimte die stonk, die was gewoon niet fris. Er waren al allerlei deskundigen
wezen kijken en de chef bleef maar roepen dat hij er niets aan kon doen. Op
een gegeven moment zeiden de medewerkers: OK, chef, je hebt ons overtuigd, jij kan er niets aan doen. Dus het wordt niet opgelost. Dat geeft
helemaal niks, je bent een goede chef en we willen graag voor je werken.
Maar niet in die kamer. Hier heb je de sleutel en we gaan hier wel op de
gang zitten. Dan zegt die chef: dat vind ik niet zo’n goed idee. Dat kan wel
zijn, zeiden de medewerkers, maar daar ga jij niet over. De ruimte die jij
aanbiedt is geen goede ruimte, daar gaan wij niet in zitten. Je bent wel een
goede chef, dus we blijven gewoon hard voor je werken, maar dan doen we
op de gang. Nou, dat duurde geen twee dagen, toen belde de districtschef al
naar de chef: ik hoor dat er bij jullie mensen op de gang zitten te werken,
wat is er aan de hand, en waarom doe je er niks aan? Hij kwam ook persoonlijk langs. Wat verschrikkelijk allemaal, zei hij. Denk eraan, zeiden de
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medewerkers, het ligt niet aan onze chef hoort, we gaan voor hem door het
vuur, desnoods gaan we buiten zitten werken. Dus geen discussie over de
chef. Alleen, die ruimte, die is niet goed. Binnen een week was het opgelost.
Er werden onmiddellijk echte deskundigen ingevlogen, de hele kamer
werd opgeknapt, er kwam allerlei ventilatie, klaar. Geef ons de sleutel maar
weer, zeiden de medewerkers, en ze zijn er weer ingegaan. Moraal van het
verhaal: je moet het met elkaar eens worden, elkaar vasthouden. Je lost
zoiets nooit op door er een bestuurder of een lid van de Centrale Ondernemingsraad naartoe te sturen.’
In het kader van De Hark Voorbij startte de COR met ‘veldproeven’,
om uit te proberen hoe een andere manier van werken in de weerbarstige
werkelijkheid gestalte zou kunnen krijgen. Doel was meer zicht te krijgen
op de vraag hoe politiemensen met elkaar ‘een robuust basisteam’ zouden
gaan vormen vanuit eigen opvattingen over en ervaringen met politiewerk.
De veldproeven zouden moeten leiden tot inzicht in, en indien nodig
tegenwicht tegen de plannen op papier die de korpsleiding op dat moment
aan het uitwerken was. Er gingen vier veldproeven van start: twee met toekomstige robuuste basisteams in Rotterdam en Drenthe, en twee met
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stafmedewerkers van respectievelijk de directies HRM en Informatie Verwerking (IV). De proeven zijn eind 2012, begin 2013 gestart en hebben
gelopen tot eind 2013.
Cees Sprenger concludeerde in 2014: ‘De aanpak die de COR gekozen
heeft met De Hark Voorbij is echt een heel andere dan men voorheen
gewend was van de ondernemingsraad. In het verleden hield de OR zich
vooral bezig met het voeren van besprekingen met en geven van adviezen
aan de regionale korpsleiding. Nu heeft COR zich nadrukkelijk gericht op
de eigen achterban en dat expliciet
ingevuld vanuit het Rijnlandse denken over organisaties – een heel
andere filosofie dan de dominante denkrichting binnen de politie. Dat
heeft geleid tot ontmoetingen en bijeenkomsten die deelnemers een
andere ‘leefwereld’ bieden, waarin minder regels gelden en meer open
ruimte is. Deelnemers werd gevraagd zelf te kiezen voor uitstapjes naar
andere bedrijven buiten de politie, en zelf workshops te geven tijdens grote
bijeenkomsten. Deze andere aanpak biedt veel ruimte, maar vraagt ook
om eigen initiatief en zelf een bijdrage te leveren. Dat heeft behoorlijk wat
gewenning gekost.
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Voor blauw minder makkelijk
Uit de verhalen is volgens Cees Sprenger op te maken dat de blauwe
politiemensen minder makkelijk meegaan met de Rijnlandse stijl dan de
hoger opgeleide stafmedewerkers van HR en IV. ‘Een mogelijke verklaring
hiervoor zou kunnen zijn dat de mensen uit de blauwe teams in het dagelijkse werk nu eenmaal te maken hebben met veel kaders en de sturing en
controle daarop. Het is voor hen niet erg realistisch te denken, zo geven
meerdere mensen aan, dat zij die kaders zouden kunnen loslaten en onafhankelijk daarvan doen wat ze zelf belangrijk vinden. ‘De hark in mij’,
zoals een van de deelnemers het bestempelde.
Ontegenzeglijk heeft De Hark Voorbij voor een aantal politiemensen
een nieuwe wereld geopend. Een wereld waarin principes als vakmanschap, vertrouwen en verbinding aandacht krijgen als tegenhanger van wat
men in de politieorganisatie sterk ervaart: cijfers, controle en top-down
communicatie. Een opbrengst van De Hark Voorbij is dat er een soort
‘vrijplaats’ is ontstaan binnen de politie waar andere regels en wetmatigheden gelden. Dit biedt mensen de gelegenheid om op een andere manier
naar het werk te kijken en daar inspiratie uit te putten. Deze opbrengst
heeft echter ook nadelen. Het lijkt erop dat de andere ‘leefwereld’ die De
Hark Voorbij biedt, botst met de ‘systeemwereld’ die dienders ervaren in
het dagelijkse werk. Dat blijkt uit het feit dat veel deelnemers er erg veel
moeite mee hebben om deze filosofie toe te passen in de eigen praktijk. In
het eerste jaar van De Hark Voorbij zijn er dan ook weinig concrete resultaten geboekt als het gaat om anders werken. De winst zit veel meer in het
vinden van en verbinden met collega’s, waardoor men meer energie krijgt
om betekenisvol werk te doen. Het gaat daarbij meer om de beleving dan
om de praktische, operationele opbrengsten.
In het eerste jaar deden er nauwelijks leidinggevenden mee aan de bijeenkomsten en activiteiten van De Hark Voorbij. Cees Sprenger: ‘ De
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leidinggevenden die er wel bij betrokken waren, vonden het meestal lastig
een positie te kiezen. Ben je als leidinggevende juist onderdeel van ‘de
hark’, het systeem, waar medewerkers voorbij willen, of verlang je zelf ook
naar een organisatie waar minder regels en procedures zijn met meer
plaats voor vakmanschap?
Het is voor het versterken van medewerkersparticipatie juist van belang
dat medewerkers en leidinggevenden samen optrekken en leren werken
aan een meer open klimaat waarin zij elkaar kunnen vertrouwen in én aanspreken op gemaakte keuzes. In de bestaande context van het politiewerk
is het lastig om tijdens de drukte van het dagelijkse werk met elkaar verandering te brengen in de ingesleten patronen van omgang.’

Leefwereld en systeemwereld
De COR schreef in een reactie op de waarnemingen van Cees Sprenger:
‘Het artikel geeft een mooi inkijkje in de verwarring die zo af en toe toeslaat
in dit project. Inderdaad gelden er in de leefwereld andere regels en wetmatigheden dan in de systeemwereld van de hark. Toch worden bij
voortduring oplossingen gezocht in de systeemwereld. De reorganisatie is
daar op zichzelf een voorbeeld van. Nu alle aandacht daarop gericht is, is
het voor de deelnemers aan De Hark Voorbij extra moeilijk om de wereld
voorbij de hark te exploreren, te verduidelijken en te verstevigen. Maar des
te harder is het nodig. Daar immers krijgt de bedoeling van het politiewerk
gestalte. Er is tegelijk sprake van een centraal sturingsprincipe (verticaal
georganiseerd onder één leiding) en van een decentraal sturingsprincipe
(horizontaal geproduceerd in de ‘professionele ruimte’). Politievakmensen ondervinden deze botsing van principes elke dag aan den lijve, maar
kunnen deze niet zomaar oplossen.
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Cees Sprenger:
‘Mede om te voorkomen dat De Hark Voorbij een soort
bubble wordt, zoeken we op alle mogelijke manieren verbinding met anderen die nadenken over de toekomst van
het politievak. Dat lukt steeds beter.’

In De Hark Voorbij klinkt volgens de COR steeds harder het verlangen
door om weer zelf over de dingen te kunnen gaan. ‘Een omkering van denken dus. Sterker nog: het hele idee van wat een organisatie is, kantelt. Niet
het systeem staat centraal, maar de samenwerkingsrelaties met vaak mensen die helemaal niet op de loonlijst van de politie staan. Dat ‘omdenken’ is
niet eenvoudig en daar gunnen we de deelnemers aan De Hark Voorbij dus
alle tijd voor. Inmiddels is dat gaan heten: ‘je hark voorbij’. Mede om te
voorkomen dat het project een soort bubble wordt, zoeken we op alle
mogelijke manieren verbinding met anderen die nadenken over de toekomst van het politievak. Dat lukt steeds beter.’

Kijken wat er in een buurt nodig is
Een treffend voorbeeld waarbij medewerkersparticipatie tot haar recht
kan komen, is de vorming van regelvrije teams. Frank Giltay: ‘Dat initiatief
komt van ons. Wij zijn ervan overtuigd dat de inrichting van de korpsen
niet past bij problemen die daarbuiten leven. Je moet contact zoeken met
de buurt, kijken wat daar nodig is om veiligheid te kunnen brengen. En
daarná kijk je aan de binnenkant; wat daar nodig is om aan die vraag te
kunnen voldoen. Dan kom je tot andere grootheden. Je laat dan veel meer
op maat noodhulpauto’s rijden, je zet op maat buurtagenten en opsporingsmensen in. Nu zijn we een eenheidsworst. De politiemensen zelf zijn
de professionals. Als blijkt dat die meer nodig hebben, dat het verkeerd is
opgezet, en als ze dat kunnen aantonen en onderbouwen, dan is het toch
helder dat je het anders moet gaan organiseren?’
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Logische vraag is natuurlijk: wat gebeurt er als iedereen meer mensen
en middelen wil hebben? Frank Giltay: ‘Dan zeggen we tegen de minister: u
hebt zoveel taken bij ons neergelegd, u hebt elke euro 2,3 keer uitgegeven,
wilt u a.u.b. keuzes maken? De politiek blijft maar roepen. Zoals die 500
mensen voor de dierenpolitie. We zeiden: waar moeten die mensen nou
vandaan komen? Denk je dat die op een plank liggen te wachten tot de
politiek weer wat bedenkt? Die mensen zitten al tot híer in het werk, en die
haal je dan uit het systeem, wie gaat dan het werk doen dat blijft liggen?
Daar hebben jullie in de politiek nooit over nagedacht. We leggen nu bloot
dat jullie te veel verwachten van de politie. Heel veel prioriteiten, maar te
weinig mensen en middelen. We zijn bezig met het daarbuiten veiliger
maken, door te zorgen dat de collega’s, de vakmensen het woord krijgen,
dat managers stoppen met bepalen wat er moet gebeuren, dat beleidsmakers stoppen met het maken van beleid dat daar niets aan bijdraagt.
En dat kunnen we alleen maar aantonen met hulp van de professionals
zelf, de mensen die er elke dag in de praktijk mee te maken hebben.
Daarom willen we de verantwoordelijkheid terugleggen bij de professionals. Wij gaan ervoor vechten als er een besluit moet worden genomen,
maar wij gaan de oplossing niet bedenken, dat moeten de mensen zelf
doen. Anders klopt het wat ze zeggen: bij de politie blijf je altijd jong, want
je wordt voortdurend als kind behandeld.

Frank Giltay:
‘Daarom willen we de verantwoordelijkheid terugleggen
bij de professionals. Anders klopt het wat ze zeggen: bij de
politie blijf je altijd jong, want je wordt voortdurend als
kind behandeld.’
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De korpschef zegt: in de discussie is er geen hiërarchie, in de besluitvorming wel. Er is een baas die uiteindelijk beslist. Er is dus ruimte voor die
professionele inbreng, maar je ziet dat mensen niet vanzelf zo acteren, ze
pakken die ruimte niet. Want ze denken: we kunnen wel meepraten, maar
uiteindelijk beslis jij toch. Daarom is het goed om kleinschalige initiatieven
te ontplooien, om te laten zien hoe dat werkt. Ik sprak bijvoorbeeld een
keer een motorrijder uit Amsterdam. Er waren daar drie wijkteams van elk
drie motorrijders die samen één basisteam moesten worden, op twee locaties. Ik zei: ga nou met z’n negenen bij elkaar zitten en bedenk samen wat
jullie voor dat nieuwe team kunnen betekenen. Hij protesteerde: dat kan
allemaal niet en dat lukt allemaal niet en de chef wil het niet. Toen heb ik
die chef gebeld, ze zijn bij elkaar gaan zitten en ze zijn het gewoon samen
gaan doen, en iedereen is dolenthousiast.’
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‘Je moet kunnen sturen, uitwijken, manoeuvreren.’
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Het is nog niet klaar
Er is jaren nagedacht, gediscussieerd en gebouwd. Dat heeft geleid
tot de landelijke medezeggenschap zoals die nu functioneert, met
een centrale ondernemingsraad die opereert zonder last of ruggespraak, met ondernemingsraden in het land en met medewerkersparticipatie. Soms al ver gevorderd, soms nog in de kinderschoenen.
Want klaar is het natuurlijk nog niet. Het wennen is nog niet voorbij,
traditionele structuren bestaan zeker nog, net als traditionele opvattingen.
Frank Giltay: ‘We willen twee dingen bereiken: empowerment van het
personeel en professionalisering van de medezeggenschap. Wat me tegenvalt, is het tempo. Het gaat me nog te langzaam, op beide aspecten. Dat
baart me wel zorgen. We lopen allemaal in een donker bos. Wij weten
ongeveer in welke richting we lopen en we weten waar we willen uitkomen.
Sommige anderen weten dat niet, of ze houden vast aan zekerheden. Het
meenemen van de ondernemingsraden zal aandacht blijven vragen. En
zelfs binnen de COR zelf loop je het risico dat er afstand ontstaat. Omdat je
als dagelijks bestuur breder zicht hebt op alle invalshoeken, moet je de
anderen goed informeren. Er gebeurt zo veel en het gaat zo snel; voor je het
weet ontstaat er informatiekloof tussen het dagelijks bestuur en de andere
COR-leden. Voor hen is het dan vervolgens ook heel lastig om te bepalen
wat ze moeten terugkoppelen naar hun eigen OR. Soms weten ze echt niet
wat ze moeten vertellen.
En eigenlijk wil ik, juist vanwege die complexiteit, naar verdere professionalisering. Voor de grote onderwerpen moet je goed geëquipeerd zijn.
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Je staat tegenover professionals die op alle tafels tegelijk spelen. Maar ik
realiseer me dat er daarmee nog meer voorsprong kan ontstaan voor de
COR en vooral het dagelijks bestuur, en omgekeerd dus meer achterstand
voor de anderen. Daar heb ik wel eens slapeloze nachten van.
Eigenlijk is nu de tijd aangebroken om te laten zien wat er goed gaat.
Dat is een hele tijd erg moeilijk geweest, we komen uit een fase waarin je
nauwelijks kon scoren, iedereen vond de dingen die gebeurden rond de
vorming van de Nationale Politie erg vervelend. Maar we hebben absoluut
succesverhalen en die vertellen we veel te weinig. Er gebeuren megaveel
goede dingen in het land, er zit zó veel denkkracht bij collega’s, dat wil je
niet weten.
We hebben wel veel bereikt, maar we zijn er nog niet. Op papier klopt
het, de structuur staat er, maar het moet nog goed uitkristalliseren: van een
visie op papier, en van een strategie, naar gedrag in de praktijk. Het is de
kunst om die verbinding te maken. Ik hoop dat over een jaar nog beter
zichtbaar zal zijn wat we hebben bereikt, dat we nog slimmere keuzes kunnen maken, dat die verbinding tot stand komt en dat de afstand kleiner
wordt. Daarvoor moeten we nog meer laten zien waar we mee bezig zijn én
tegelijkertijd zorgen dat we weten wat er leeft. Kortom: we moeten het
waarmaken.’
Ook de komende tijd zal de COR vasthouden aan zijn strategie: vroegtijdig aan tafel, inbreng leveren vanuit een eigen visie. En alleen de formele
regels toepassen als het moet. Frank Giltay: ‘Die flexibiliteit moet er zijn. Je
moet kunnen sturen, uitwijken, manoeuvreren. Anders beland je in de
grindbank. Voorbeeld: het kan gebeuren dat we maar twee weken hebben
om een advies om te stellen. Dan zullen er mensen over de rooie gaan: dat
kan helemaal niet, daar staan zes weken voor. Dan zeg ik: jongens, wij zijn
een sterke club. Lukt het niet om in die korte tijd de noodzakelijke kwali-
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teit te leveren, dan ga ik er voor liggen. Maar als het wèl kan, dan doen we
het. Het gaat tegenwoordig gewoon snel in de politiewereld. Als er ergens
een vliegtuig neerstort zeg je ook niet dat je volgende week wel even komt
kijken. En het is net als bij een moeilijk politieonderzoek: soms moet je
even naar huis bellen om te zeggen dat het wat later wordt.’
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DOSSIER COR
De grootste werkgever van Nederland heeft
sinds enige tijd een Centrale Ondernemingsraad.
Dat klinkt logisch, maar het ging bepaald niet
vanzelf. Want de landelijke medezeggenschap
ontwikkelde zich voor een flink deel parallel met
de tamelijk roerige vorming van de organisatie
waarvoor zij bedoeld was: de Landelijke Politie.
De grootste werkgever van het land, met zo’n
65.000 mensen die hun werk moeten doen in een
tijd die, met gevoel voor understatement, niet
bepaald als rustig en vredig de geschiedenis
boeken in zal gaan.
Niet de ideale omstandigheden dus, om
vorm en inhoud te geven aan een Centrale
Ondernemingsraad. Het werd dan ook een ont
staansgeschiedenis van remmen en gasgeven,
van uitwijken en het herberekenen van de route
vanwege afgesloten wegen of dichte mist.
Over die zoektocht gaat dit boek. Geen chro
nologisch verhaal, maar vooral de persoonlijke
waarnemingen, de soms bizarre belevenissen, de
sfeer en de emotie. Kortom: het echte leven.

