
Hallo allemaal, 
 
Beste Erik 
Ik neem jullie terug naar maart 2017. De Centrale 
Ondernemingsraad (COR) had net een nieuwe bezetting. De 
reden is bij iedereen wel bekend. We deden onze eerste 
ervaringen op met de nieuwe korpschef. Ik zal eerlijk zijn: we 
stonden nog niet op de banken. En dat was precies wat het 
dagelijks bestuur met hem kwam bespreken.  Kort daarvoor 
had ik het pontje van en naar het Kaageiland genomen. Een 
fantastische omgeving, midden in de Randstad. En ik vertelde 
dat op die pont een bordje hing: gebouwd door scheepswerf 
Akerboom. Je zag Erik Akerboom ontdooien: ,,Die is gebouwd 
door mijn opa, Jan Akerboom. Die had een eigen scheepswerf 
op de Kaag”. Een prachtige familiehistorie. 
  
Deze ‘ontdooier’ maakte het moeizame gesprek dat volgde iets 
makkelijker. Hierna begon Erik ons serieus te nemen. Ik vertel 
niemand hier iets nieuws als ik zeg dat het af en toe flink 
heeft geclasht tussen de korpschef en de COR. Maar dat bleef 
altijd binnen en duurde nooit lang en was nooit op de 
persoon. Ik kan me voorstellen dat Erik ook even moest 
wennen aan mijn Rotterdamse stijl.  
 
Erik de “eindbaas” van de grootste werkgever van Nederland, 
net gereorganiseerd. Een reorganisatie die pijn had gedaan, 
laten we het niet meer over de plinten hebben…. er stonden 
muren, dat wél er moest gewoon nog heel veel gebeuren. Erik 
je was de juiste man op het juiste moment. Hoe staat de politie 
ervoor na bijna vier jaar met Erik Akerboom aan het roer. De 
politie is steeds meer een eenheid. Dat kan nog beter, maar er 
zijn grote stappen gezet en dat is een prestatie van formaat. 
Erik was de perfecte link tussen het korps en de minister. Een 
diplomaat in blauw. Qua capaciteit staan we er niet goed voor, 
maar op tal van andere terreinen wel. En dat is een compliment 
voor de korpschef, maar zeker ook voor de overige leden van 
de korpsleiding en laat ik vooral ook al die andere 
hardwerkende collega’s niet vergeten. 
 
 
 
 



Het laatste jaar zagen we een Erik Akerboom, die steeds meer 
een stevige positie opeiste in het maatschappelijk debat. Als ik 
terugdenk aan het debat over vuurwerk, dan heeft hij er echt 
aan bijgedragen dat die discussie kantelde. Mooi hoe we hier 
samen optrokken, ondersteund door andere organisaties en 
tenslotte door de politiek. Ook hier geldt: we zijn er nog niet, 
maar de zaak is gekanteld. Erik, petje af hoe je dat hebt 
gedaan. 
 
Erik je draagt een korps over waarover de buitenwereld 
positiever is dan de collega’s zelf. Als het gaat om onderwerpen 
als PTSS en de behandeling van dienstongevallen dan valt er 
nog een wereld te winnen. Wij verwachten van de volgende 
korpschef, toevallig hier ook aanwezig, dan ook dat hij de 
menselijke maat en de zorg voor elkaar ook ECHT het korps in 
gaat brengen. 
 
Erik ik heb nog een paar wensen: Eentje voor jou, eentje voor 
ons land en een voor de medewerkers van de AIVD. 
  
Beste Erik, je wordt de baas van de AIVD, onze nationale sectie 
stiekem. Het hoofd van de AIVD wordt binnen de dienst 
kortweg ‘H’ genoemd, zoals de baas van MI6 in James 
Bond ‘M’ wordt genoemd. Prachtig toch, zo’n korte titel en 
code? Ik wens jou als de nieuwe ‘H’ heel veel succes toe bij 
onze geheime dienst.  
  
Ons land wens ik daarbij toe dat jij tegen de stroom in blijft 
zwemmen, net als bij de aanpak van het vuurwerk. Het devies 
van de AIVD is ‘Levende vissen zwemmen tegen de stroom 
in, alleen dode vissen drijven mee’. Beste Erik, houd de blik 
stroomopwaarts gericht en schroom niet om als dat nodig is in 
te gaan tegen heersende maatschappelijke en politieke 
stroming. 
  
De medewerkers van de AIVD wens ik toe dat zij de Akerboom 
te zien krijgen die ik ken uit onze bilaterale contacten, die 
belangstelling heeft voor z’n mensen en die warmte uitstraalt. 
Want dat is namelijk de Akerboom die mensen in beweging 
krijgt en die mensen aan zich bindt.  
 
 



 
 
 
Dan over naar de nieuwe korpschef; 
 
Beste Henk, 
  
Wij zullen elkaar nog genoeg spreken de komende tijd dus zal 
het iets korter houden. Jij als nieuwe korpschef, dat zal de 
buitenwereld ook weer niet echt verbazen, want jij bent een 
echte politieman. Niet in de Ridderzaal, maar in je eigen HB. Zo 
moet dat voor jou voelen hier. Toevallig was ik hier vanmorgen 
en een collega van de lokale ondersteuning zei: “dat hoeft voor 
Henk toch allemaal niet? Toch had ik graag met je in de 
Ridderzaal gestaan eerlijk is eerlijk. Corona is niet iets wat jou 
en mij dichter bij elkaar brengt. 
 
Ik weet dat jij het belang van de medezeggenschap onderkent 
en ik weet dat de ‘menselijke maat’ en ‘de zorg voor elkaar’ bij 
jou in goede handen zijn. 
 
De verwachtingen zijn huizenhoog. Wij zullen hard moeten 
werken om te kunnen voldoen aan alle eisen en wensen die de 
samenleving aan ons stelt.  
 
Wij zullen als grootste werkgever KEIHARD moeten werken om 
ervoor te zorgen dat al die collega’s weer trots worden op hun 
eigen korps. Dat ze zich er thuis voelen, dat ze het gevoel 
hebben dat het korps voor hen zorgt. 
 
Henk, wij wensen jou hier veel succes bij en ik heb goed 
nieuws: je staat niet alleen. Dat is namelijk ook ONZE inzet.  
  
Dankjewel  


