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Onlangs had ik een gesprek met politieman Jan Okx. Jan is buurtregisseur - hij noemt 
zich liever wijkagent - in Amsterdam. Tijdens zijn lange politieloopbaan heeft Jan allerlei 
functies gehad, waarvan nu zo’n twintig jaar als wijkagent. Wat is er nu zo bijzonder aan 
hem? Welnu, Jan Okx is 65 jaar. Van levensloop opnemen of vervroegd pensioen wil hij 
niet weten en van (mentale) moeheid is geen sprake. ´Mijn werk is ontzettend leuk, wat 
je erin steekt krijg je ervoor terug. Het vormt mij als mens, elke dag weer.’

Jan is van het type Swiebertje, maar dan van 2017. En zonder Saartje. Hij drinkt geen 
koffie bij de mensen thuis, of het moet functioneel zijn. Hij hangt niet aan status en praat 
net zo makkelijk met de wethouder als met de verslaafde. Gelooft erg in de dialoog en 
heeft het volgende credo als lijkspreuk geadopteerd: ‘Ik verkoop subjectieve veiligheid, 
ben bewoner van de wijk, maar zonder woning.’ 
Kortom, een bijzondere politieman. In deze woelige opmaat naar een stabiele Nationale 
Politie, tijd van reorganisatie, van overplaatsingen en onzekerheid over werkplekken, 
springt het verhaal van deze 65-jarige politieman er tussenuit. Met gemak loopt hij in 
oktober de halve marathon in de hoofdstad. Fit en vitaal zijn de thema’s die bij hem de 
rode draad vormen. 

Ook communicatiemanager Suzanne Klein heeft sportieve doelen; zij is gestart met de 
communicatievoorbereidingen voor de WPFG 2021. En professor dr. Maria Hopman 
vertelde al jaren geleden in een interview: ‘Maak een wandelingetje, pak de fiets, neem 
de trap, stoei met de kinderen, maai het gras, poets de auto, maar dóe iets.’ Tot slot laten 
we Hans van Breukelen aan het woord. De talentvolle doelman was en is nog steeds een 
gepassioneerd en gedreven sportman.
We zijn ook in gesprek met voormalig korpschef Henk van Zwam en D66-Tweede 
Kamerlid Ingrid van Engelshoven. Kortom, een mooie mix van onderwerpen voor een 
eveneens, hopelijk, mooie zomer.

Gerda Preusting
eindredactie
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DE VOETNOOT VAN GRUNBERG...
In de Volkskrant reageerde Arnon Grunberg op een eerder gepubliceerde brief van ene Jan van 
Tricht. Hij doet dat in zijn rubriek Voetnoot op de voorpagina van deze krant. Hoewel ik de brief van 
Van Tricht gemist heb, maak ik uit de reactie van Grunberg op dat de briefschrijver het opneemt 
voor de -figuurlijk- onder vuur liggende mariniers die destijds een einde maakten aan de langdurige 
kaping van een trein in De Punt door Zuid-Molukkers. Van Tricht zou volgens Arnon in zijn brief 
hebben laten weten dat ‘de treinkapers bij De Punt bewust risico’s namen en niet moeten klagen als 
ze gedood worden…’ Grunberg laat in de Voetnoot weten dat dit weliswaar redelijk klinkt, maar dat 
standrechtelijke executies verboden zijn. Op zich heeft hij daar helemaal gelijk in, maar wat weet 
hij wél wat het publiek nog niet weet? Hoezo standrechtelijke executie? Weet Grunberg wat er 
zich afspeelde toen de mariniers met gevaar voor eigen leven de trein bestormden? Weet hij welk 
filmfragment bij welke geluidsopname hoort? Wat voor houvast heeft Arnon om dit op de voorpagina 
van de gezaghebbende Volkskrant te plaatsen? Maakt er zich soms enige vooringenomenheid 
van hem meester en laat hij zich daardoor meeslepen in zijn eigen fantasie alsof hij bezig is een 
boek te schrijven? Hij maakt in zijn reactie ook nog een vergelijking met leden van de Israëlische 
veiligheidsdienst die in 1986 de kapers van een bus executeerden, nadat de kaping was beëindigd. 
Let wel, de Israëliërs schoten destijds nadat de kaping achter de rug was, waarmee iedere vergelijking 
met De Punt elke grond mist. Grunberg houdt zijn lezers ook nog voor dat wanneer het Gesundes 
Volksempfinden gevolgd zou worden, ook dieven, bankovervallers en drugsdealers standrechtelijk 
geëxecuteerd zouden mogen worden. Immers ook zij nemen een bewust risico, aldus Arnon die met 
deze frase kennellijk echt op dreef kwam en daarna de Voetnoot besloot met de overpeinzing dat 
de lijken van de misdadigers dan ook maar aan lantaarnpalen gehangen zouden moeten worden. 
Als afschrikking…
Ach ja, die erudiete Grunberg toch. Natuurlijk allemaal ironisch bedoeld. Hij heeft vast buiten een 
pen nog nooit iets anders in de vingers gehad. Kan zich dus helemaal niet voorstellen wat het is 
om een trein te bestormen waarin kapers zich met vuurwapens verschanst hebben. Kapers die 
dreigen de trein op te blazen en onschuldige passagiers te zullen doden. Dit laatste -passagiers 
doden- was bij een eerdere treinkaping ook daadwerkelijk gebeurd en bij andere incidenten in die 
periode werden ook -zonder enig pardon- onschuldige mensen door Zuid-Molukkers vermoord. 
Grunberg schrijft over standrechtelijke executies, terwijl de mariniers de trein binnen vielen om 
onschuldige gegijzelden te ontzetten omdat de kapers zich weigerden over te geven. In een daarop 
volgend man-op-man gevecht heroverden zij het treinstel op de Zuid-Molukkers en bevrijdden zij de 
gegijzelden. Vanzelfsprekend -ja vanzelfsprekend, de overheid zet niet zomaar geweldsmiddelen in 
al willen sommigen dat de samenleving wel doen laten geloven- was er door de verantwoordelijke 
bewindspersonen daaraan voorafgaand aan de kapers gevraagd zich over te geven, maar die 
weigerden dat en dreigden met mensenlevens. Grunberg laat door zijn reactie zien in een klein, 
beschermd wereldje te leven. Hij zal vast graag door anderen beschermd willen worden wanneer 
iemand hem nader aan het lijf komt en hij zal best wel de politie voor je bellen wanneer hij ziet dat 
iemand je belaagt. Hij zal echter geen hand uitsteken om je te helpen. In die hand houdt hij zijn pen 
vast. Een ander houvast heeft-ie niet…     

Willem



RUBRIEK: ‘WAAR ZIJN ZE GEBLEVEN?’

Henk van Zwam, ’n hoogvlieger, 
die met beide benen op de grond bleef…
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De afspraak is bij zorgverlener Carinova in Deventer. 
Het bestaande monumentale pand is het afgelopen jaar 
volledig gerenoveerd en heeft daarbovenop ook nog een 
volledig nieuwe vleugel erbij gekregen. Henk van Zwam 
stelt voor een korte rondleiding te maken. De geur van 
verf en metselwerk is nog niet helemaal vervlogen. Vlagen 
ervan dringen zich af en toe nog op. Het gebouw straalt 
-ondanks dat er links en rechts mensen rondlopen- een 
serene rust uit, die vermoedelijk veroorzaakt wordt 
door de intact gebleven herkenbare architectuur van 
het voormalige kloostergebouw. Brede gangen geven 
zicht op verstilde binnentuinen. Ook het voormalige Sint 
Jozefziekenhuis maakt nu deel uit van het totale pand. De 
architect is erin geslaagd de oorspronkelijke gebouwen én 
de nieuwbouw als een ware symbiose samen te voegen.

Rijksmonument
Net voordat het zorgcentrum Carinova met de 
verbouwing wilde aanvangen, kreeg het hele complex de 
status van Rijksmonument. Henk: ‘We waren daar toen 
niet bepaald gelukkig mee, want je krijgt dan met heel 
veel beperkingen te maken...’ Tijdens de rondgang wijst 
Van Zwam op de fraaie, nieuwe kleinschalige woonunits, 
die allemaal uitkijken op een grote, gesloten binnentuin 
die intimiteit uitstraalt. Verderop in het gebouw duidt hij 
met een breed gebaar op de plaats aan waar de aannemer 
er een geweldige klus aan heeft gehad om een groot gat 
in de betonnen vloer te maken voor het plaatsen van 
een forse houten trap en laat daarbij en-passant weten 
dat de nieuwbouw en de renovatie binnen de gestelde 
termijnen zijn opgeleverd en het budget met geen cent is 
overschreden…

Amsterdam
Na de deceptie van de afwijzing voor straaljagerpiloot bij 
de Koninklijke Luchtmacht, besluit Henk te opteren voor 
de Politieacademie. Het politiewerk is een schot in de 
roos. Henk: ‘Tijdens de eerste stageperiode kwam ik als 
straatagent in Breda te werken. Ik vond het fantastisch en 
wilde meteen wel mijn handtekening zetten om dit werk 
daar voor altijd te blijven doen. M’n tweede stageperiode 

was in Amsterdam en toen ik klaar was met mijn opleiding 
ben ik daar gaan werken. Ik kijk er met ontzettend veel 
plezier op terug.’ Van Zwam komt als 21-jarige inspecteur 
van politie te werken op het bureau Lijnbaansgracht, 
kortbij het uitgaanscentrum omgeving Leidseplein. Met 
een cynisch lachje: ‘Ik werd geacht leiding te geven. Het 
feit dat het allemaal goed is gegaan, is te danken aan de 
onderlinge collegialiteit. Je kan het werk alleen goed doen 
wanneer er goede mensen met je willen samenwerken én 
ze moeten het je gunnen, anders werkt het niet...’  

Casino’s
De eerste grote klus die Henk van Zwam in de schoot 
geworpen krijgt, is het beteugelen van de illegale casino’s. 
Grijnzend: ‘Daar was in Amsterdam al járen hé-le-maal 
niets aan gedaan. Staatssecretaris Korte-van Hemel had 
de Tweede Kamer toegezegd dat daartegen opgetreden 
zou gaan worden. In ons district wemelde het van de 
verboden Golden Ten Casino’s. Het illegale gokken was 
echter al zo gewoon geworden dat wanneer de politie er 
in uniform binnenkwam, er gewoon doorgespeeld werd! 
Dat was overigens snel afgelopen toen er verbaliserend 
werd opgetreden. Eerst in uniform, later in burger om 
niet herkend te worden. Dat hielden we niet lang vol. 
We vielen heel snel op: we keken alleen maar en gokten 
niet… Ik heb daarop het rapport ‘De aanpak van illegale 
casino’s middels participerende observatie’ geschreven. Henk 
moet, terwijl hij de titel memoreert, er nog hartelijk om 
grinniken. ‘De aanpak werd goedgekeurd en we gingen 
met een aantal collega’s naar het Kurhaus in Scheveningen 
om een gokopleiding te volgen. Het had resultaat! Binnen 
de kortste keren stond de kelder van het districtsbureau 
tot de nok toe vol met in beslag genomen goktafels…’ 

Recherche
Het was niet alleen de tijd dat er her en der illegale 
gokhuizen hun deuren openden, ook het kraken van 
leegstaande huizen kende in die periode hoogtijdagen. 
Henk van Zwam wordt aangewezen als Kraakinspecteur. 
Een functie die inhield dat hij in eerste instantie met de 
krakers in overleg ging. 

Tekst: Willem van Herwijnen. Foto’s: Ter Hoeve Uitgevers

Henk van Zwam was de oud-korpschef van Gelderland-Zuid en later hoofd Operatiën en 
plaatsvervangend politiechef van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie. Hij heeft 
de lichaamsbouw van een speler van het legendarische Nieuw-Zeelandse rugbyteam, the All 
Blacks. Hoewel dat mooi meegenomen is in het politiewerk, pakt zoiets niet áltijd goed uit. 
Nadat Henk zijn atheneumdiploma op zak had en bij de Koninklijke Luchtmacht solliciteerde 
als straaljagerpiloot werd hij afgekeurd. Hij was te lang en te breed voor de krappe behuizing 
van de YF 16 Fighting Falcon, die als opvolger voor de Northrop Starfighter was gekozen. Na 
zijn opleiding aan de politieacademie kwam hij als jong inspecteur in Amsterdam terecht. Hij 
ontwikkelde zich van een crimefighter pur sang tot een visionaire korpschef. In 2014 verliet 
Henk van Zwam de politieorganisatie en werd voorzitter van de Raad van Bestuur van Carinova, 
een zorginstelling met circa 4.000 medewerkers. Een gesprek met een bevlogen bestuurder, 
met een -nog steeds- groot politiehart…
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‘Ik ben bijna áltijd de bezette kraakpanden binnengekomen. 
Soms lukte het mij de krakers eruit te praten, maar niet 
altijd. Dan moest het kwaadschiks, maar d’ruit gingen 
ze..! ‘De wijze waarop Henk zijn woorden uitspreekt laat 
weinig ruimte over om te twijfelen aan de ernst van zijn 
woorden, maar krakers waren in die tijd kennelijk slechte 
luisteraars. Omdat bij ontruimingen niet alleen vanuit de 
kraakpanden weerstand werd geboden door de krakers, 
maar er ook sympathisanten werden oproepen om in 
verzet te komen tegen de politie, was het Henk die als 
eerste met het idee kwam om met containers een fysieke 
verdedigingsgrens op te werpen. Een tactiek die veel 
navolging heeft gekregen.      

Het enthousiasme en de innovatieve aanpak van het 
politiewerk van Van Zwam bleef niet onopgemerkt. Nadat 
hij een jaar lang tot tevredenheid van de korpsleiding ook 
nog een wijkteam had geleid, kreeg hij tijdens een gesprek 
met de korpschef de vraag waar hij het liefst zou willen 
werken. Henk hoefde daar niet lang over na te denken en 
noemde niet het werk wat hij graag wilde gaan doen, maar 
de naam van de man die op dat moment vormgaf aan het 
Amsterdamse recherchewerk: Kees Sietsma. Hij kon de 
volgende dag meteen bij Sietsma beginnen en zonder dat 
hij het zelf zo benoemt, moet zijn directe overstap van 
het wijkteam naar de recherche gezien worden als een 
tactische zet hem voor langere tijd voor de Amsterdamse 
korps te behouden.
       
007  
Na de vraag hoe hij het werk bij de Amsterdamse 
recherche ervaren heeft, laat Henk een stilte vallen. Hij 
lijkt zijn woorden zorgvuldig te kiezen en dan klinkt het 
verrassend: ‘Kees Sietsma zei op de eerste dag dat ik bij 
hem werkte dat ik die dag een 007 werd, maar dat er ooit 
een dag zou komen waarop ik weer zou weggaan en dat ik dan 
weer gewoon een 000 zou zijn. Een geweldige uitspraak, die 
ik mij tot op de dag van vandaag goed weet te herinneren. 
Het heeft mij geleerd te relativeren…’  Weer laat hij een 
stilte vallen om zijn woorden goed te laten beklijven en 
vervolgt: ‘Ik heb ontzettend veel geleerd van Sietsma over 
grootschalige rechercheonderzoeken. De eerste zaak 
diende zich al heel snel aan: de ontvoering van Gerrit Jan 
Heijn. Het was op een voor mij ongelukkig moment, want 
ik stond op het punt om met mijn vrouw naar Ibiza te gaan. 
Daar is echter niets meer van terecht gekomen. Ik vertrok 
met Kees meteen naar Bloemendaal, de woonplaats van de 
familie Heijn, en hoewel het formeel geen Amsterdamse 
zaak was, trok Kees het onderzoek wel direct helemaal 
naar zich toe. Eén van de eerste dingen die ik leerde was 
om bij recherchezaken in meerdere scenario’s te denken. 
Dat bleek bij de ontvoering van Heijn ook nodig, want 
hoewel er aanvankelijk gedacht werd dat er een criminele 
organisatie achter de ontvoering zou zitten, bleek het om 
slechts één verdachte te gaan, Ferdi Elsas, een 40-jarige 
werkloze bouwkundig ingenieur...’  

Almere
Henk draaide omvangrijke infiltratie-onderzoeken, werkte 
met diverse observatieteams, zorgde dat grote drugs-
criminelen achter slot en grendel kwamen te zitten, reisde  
op-en-neer naar Turkije en Thailand om internationale 
heroïnezaken te leiden en toch -ondanks dat zijn werk 
op een spannend detectiveboek leek- wilde hij na verloop 
van tijd iets anders. Nadat hij een infiltratieonderzoek in 
de Flevopolder had afgerond, werd hij benaderd om in 
Almere  -stad op inbouw- een nieuwe rechercheafdeling 
op te zetten. Henk: ‘Dat aanbod was aantrekkelijk en 
ik nam de job aan. Wat ik mij niet gerealiseerd had -en 
daar kwam ik pas achter toen ik er kwam te werken- dat 
er een vertrouwensbreuk was tussen het korps en de 
korpsleiding. Hoewel ik er nog maar kort werkte, werd ik 
gevraagd het ontstaan van de vertrouwensbreuk in kaart 
te brengen.’ Er valt een stilte en dan redelijk cynisch: ‘Een 
lekkere binnenkomer...’ Van Zwam heeft al snel in de gaten 
dat deze werkomgeving niet bij hem past en solliciteert 
naar de functie van hoofd IRT Noord-Oost-Nederland. 

IRT 
In mei 1993 krijgt Van Zwam na een uitvoerige 
sollicitatieprocedure te horen dat hij per 1 september is 
aangesteld als Hoofd van het IRT Noord-Oost Nederland 
(IRT NON). De verrassing is echter groot wanneer hij in 
september in de standplaats van het IRT, Zwolle, aan de 
slag wilt gaan en er op geen enkele wijze met zijn komst 
en de oprichting van het team rekening is gehouden. Er 
waren geen mensen en geen middelen, er was helemaal 
niets. ‘Ik kon toen twee dingen doen, teruggaan naar 
Almere of alles-op-alles zetten en kijken of er nog iets 
van te maken was.’ Henk gaat met Hans Hoogland van het 
Openbaar Ministerie naar het destijds geheten ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en weten 
samen een budget van acht miljoen los te peuteren. Ze 
krijgen het geld echter onder één voorwaarde; per januari 
1994 moet het IRT operationeel zijn. Hoewel het een 
onmogelijke opgave lijkt, lukt het Van Zwam een team op 
de been te krijgen en gaat in januari 1994 van start. 

‘Ik ben bijna áltijd 
de bezette kraakpanden 

binnengekomen. 
Soms lukte het mij 

de krakers eruit te praten, 
maar niet altijd. 

Dan moest het kwaadschiks, 
maar d’ruit gingen ze..!’
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GSM      
Het interview met Henk van Zwam is een aaneenschakeling 
van vermakelijke anekdotes. Hij wilde toen de gsm in 
Nederland geïntroduceerd werd, de mogelijkheid hebben 
om mobieltjes af te luisteren. ‘Ik kreeg te maken met 
twee ministers, mevrouw Sorgdrager en mevrouw Smit-
Kroes van respectievelijk de ministeries van Justitie en 
van Verkeer en Waterstaat. Ik vertelde hen wat wij wilden, 
maar kreeg te horen dat de PTT had laten weten dat het 
afluisteren van een gsm niet mogelijk was. Ik betwijfelde 
dat sterk en nam een ingenieursbureau in de arm om 
uit te zoeken of het wél mogelijk was. Het bleek wél 
te kunnen daarop is een apparaat ontwikkeld dat gsm-
berichten kon onderscheppen. Met goedkeuring van de 
Turkse autoriteiten is het gebruikt in een drugsonderzoek 
in Turkije dat wij in samenwerking met de lokale politie 
daar draaiden. Later hebben we de bewijzen die we met 
het afluisteren hadden verkregen, met succes in een 
Nederlandse rechtszaak gebruikt.’ Henk is even stil, van 
zijn gezicht is af te lezen dat hij nog steeds van dat succes 
kan genieten… 

Subversief  
Van Zwam zoekt in het recherchewerk voortdurend de 
grenzen op en is niet bang daarbij zijn nek uit te steken. In 
de begin jaren negentig was de IMSI-catcher in Nederland 
nog een helemaal onbekend fenomeen. Henk heeft echter 
een uitgebreid netwerk en hij komt in contact met een 
voormalige Oost-Duitse generaal die in het bezit zou 
zijn van een apparaat waarmee de nummers van prepaid 
telefoons achterhaald konden worden, een IMSI-catcher 
dus. Henk: ‘Dat wilde ik weleens werkend zien en met een 
paar collega’s zijn we op een ‘subversieve missie’ naar het  

 
voormalige Oost-Duitsland gegaan. Die generaal bleek het 
apparaat in een dikke Mercedes-Benz 450SL ingebouwd 
te hebben. Bij de koop was de Mercedes trouwens 
inbegrepen! We hebben met onze eigen gsm’s de werking 
uitgeprobeerd. Toen alles bleek te werken hebben we er 
twee gekocht. Opdracht geslaagd!’

Districtschef  
Na zes jaar wordt Henk door de korpsbeheerder van de 
regio IJsselland gevraagd om districtchef van Deventer en 
Salland te worden. In een volgend gesprek met onder meer 
de burgemeester van Deventer, jonkheer James van Lidth 
de Jeude, vraagt deze aan Henk of hij wel weet dat zijn stad 
betaald voetbal in huis heeft. Henk, die niets met voetbal 
opheeft, antwoordt met een stalen gezicht: ‘Jazeker, FC 
Deventer.’ Het feit wil echter dat alleen de voetbalclub Go 
Ahead er sinds mensenheugenis voetbalt… Henk wordt 
er desondanks toch als districtschef aangesteld en werkt 
er ruim twee jaar met enorm veel plezier. Dan wordt 
hij gevraagd om in Gelderland-Zuid plaatsvervangend 
korpschef te worden. Ook daar blijkt een aardige anekdote 
over te bestaan. Henk: ‘Op een gegeven moment zou ik 
nog een gesprek hebben en ik was vanzelfsprekend keurig 
op tijd voor een commissie die uit de hoofdofficier van 
justitie, Bob Steensma, korpschef Bert Poelert en de burge- 
meester van Nijmegen, Guusje ter Horst bestond. Guusje 
ter Horst was veel te laat. Bij binnenkomst liet ze -zonder 
enige acht op mij te slaan- meteen weten waarom deze 
bijeenkomst nodig was, met als toevoeging we hebben toch al 
een kandidaat..? Verder liet ze weten dat ze maar een half 
uurtje tijd had, waarop ik haar voorstelde ‘zullen we dan 
maar meteen beginnen...’

‘zullen we dan 

maar meteen

beginnen...’
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Gelderland-Zuid       
Van Zwam wordt plaatsvervangend korpschef van de 
regio Gelderland-Zuid en daar later ook nog korpschef. 
Bij zijn aantreden treft hij een korps aan dat bijna failliet 
is. Hij weet de bedrijfsvoering in korte tijd weer goed 
op de rails te krijgen. Van Zwam: ‘Dat is niet alleen een 
verdienste van mijzelf. Er moet een duidelijke visie zijn 
hoe het korps moet functioneren en wat er aangepakt 
moet worden. Verder moet je goede mensen om je heen 
hebben, met name bij de afdeling Financiën. Wanneer zij 
ruimte krijgen, voelen zij zich meer verantwoordelijk voor 
het halen van de doelstellingen. De bedrijfsvoering was 
overigens niet het enige dat niet op orde was. Er was ook 
enige achterstand in het recherchewerk...’ 

De omschrijving enige achterstand blijkt een eufemisme 
te zijn. Het heeft destijds weinig gescheeld of een aantal 
grootschalige rechercheonderzoeken waren bij de regio 
Gelderland-Zuid weggehaald vanwege het vermoeden dat 
het korps onvoldoende kwalitatieve slagkracht had deze 
onderzoeken tot een goed resultaat te brengen. Henk 
weet dit te voorkomen en de bewuste onderzoeken 
worden -ondanks de kritiek van buitenaf- met succes 
afgerond.

Kans
Wanneer de contouren van de nieuwe Nationale Politie 
zichtbaar worden, solliciteert Henk van Zwam tot 
tweemaal toe naar een nieuwe topfunctie. Tot tweemaal 
toe krijgt hij van de toenmalige korpschef Bouman geen 
afwijzing en moet hij uit de krant vernemen dat iemand 
anders benoemd is. Hoewel dit geen schoonheidsprijs 
verdient, lijkt het weinig met Van Zwam te doen. Hij weet 
de prestaties van het korps Gelderland-Zuid onder zijn 
leiding naar een hoger en een uitstekend presterend niveau 
te tillen. Wanneer de Nationale Politie een feit is, wordt 
Henk van Zwam Hoofd Operatiën en plaatsvervangend 
politiechef van de Landelijke Eenheid van de Nationale 
Politie. 

Henk: ‘Het was voor mij ook een moment voor enige 
zelfreflectie. Ik vertrok ‘s morgens om zes uur van huis en 
was nooit voor acht uur ’s avonds thuis. Ik had enerzijds 
door de reorganisatie niet ineens ander werk, het was 
ook minder leuk. Anderzijds voelde ik steeds meer dat ik 
mijn gezin te kort deed door mijn veelvuldige afwezigheid. 
Toen een wervingsbureau mij voor deze functie vroeg, heb 
ik mij wel eerst goed georiënteerd, zodat ik wist waar 
ik aan begon.  Ik heb bij de politie een fantastische tijd 
gehad met ontzettend mooi werk. De collegialiteit die 
ik er ondervonden heb, vind je alleen terug in hechte 
familiebanden. Desondanks ben ik met ingang van 15 
december 2014 bij Carinova als voorzitter van de Raad 
van het Bestuur aan de slag gegaan en –eerlijk is eerlijk- ik 
heb het uitstekend naar mijn zin..!’
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Nog maar net Kamerlid, en nu al lid van het formatieteam 
van D66 dat Alexander Pechtold van advies dient over de 
onderhandelingen met de andere partijen. Het klinkt als 
een bliksemcarrière, maar dat is het niet. ‘Ik ben eerder 
betrokken geweest bij formaties en die ervaring komt nu 
goed van pas.’

Ingrid van Engelshoven (Delfzijl, 12-7-1966) mag bij het 
grote publiek misschien niet zo bekend zijn, ze is van 
de vrouwen in de Nederlandse politiek misschien wel 
degene met de langste staat van dienst. Hoewel geboren 
in Delfzijl, groeide ze vanwege werk van haar vader op in 
België. Later studeerde ze aan de Katholieke Universiteit 
Nijmegen en de Universiteit Leiden. ‘Ik heb beleids- en 
bestuurswetenschappen gestudeerd en Nederlands recht. 
Die keuze kwam voort uit mijn interesse voor politiek en 
politieke systemen. Nederlands recht was daar een mooie 
en logische aanvulling op.’ 

Nationale Politie
U heeft onder andere de politie in uw portefeuille. Hoe is die 
verdeling verlopen, had u voorkeur voor deze organisatie? 
‘De portefeuilles zijn verdeeld op basis van achtergrond 
en ervaring.’ Heeft u overleg met de politiewoordvoerders 
van de overige partijen?
‘Ja, ik heb veelvuldig contact met de andere woordvoerders. 
Om iets voor elkaar te krijgen moet je samenwerken. 
Alleen dan kun je meerderheden krijgen voor plannen.’
Dat klinkt goed, Ingrid ziet vooral kansen in plaats van 
beren op de weg. Over de vorming van de Nationale 
Politie zegt het Kamerlid: ‘Als eerste moet er rust gebracht 
worden in de organisatie. De reorganisatie is in het begin 
te snel gegaan en er moest te veel bezuinigd worden. Nu 
moet eerst de basis op orde. Ik wil ook ruimte zoeken voor 
het lokaal gezag, zodat er invulling aan lokale prioriteiten 
gegeven kan worden. Ook moet de politie ruimte en 
capaciteit krijgen om haar preventieve rol te vervullen.’ 
Van Engelshoven had al eerder vanuit haar werk als 

wethouder en locoburgemeester van Den Haag veel 
contacten met politiemensen. Ook legde ze werkbezoeken 
af. ‘Die contacten zal ik voortzetten en werkbezoeken blijf 
ik ook als Tweede Kamerlid afleggen.’

Binnenboel
Ze houdt niet van achterkamertjespolitiek. Niet voor niets 
haalde Alexander Pechtold haar naar het Binnenhof; 
D66 wil gaan regeren en heeft oude rotten als Ingrid 
van Engelshoven nodig om te zorgen dat niets een 
succes in de weg staat. Het nieuwe Kamerlid is een van 
zijn belangrijkste vertrouwelingen. ‘Ik ga toch ook al 
langer mee in de partij dan Pechtold,’ grapt ze. Achter 
de schermen bij haar partij is Van Engelshoven, oud-
partijvoorzitter, al jaren een belangrijke factor. Ze bouwde 
D66, samen met Alexander Pechtold, weer op nadat die 
op sterven na dood was geweest. ‘Hij deed de buitenboel 
en ik de binnenboel, de organisatie.’

Hans van Mierlo
Ingrid startte haar politieke carrière tijdens haar studenten- 
tijd. Ze hoorde D66-leider Hans van Mierlo spreken bij zijn 
historische lezing Een reden van bestaan, waarin hij pleitte 
voor politieke vernieuwing. ‘Dat vond ik zo inspirerend 
dat ik bij de uitgang direct lid ben geworden. D66 paste 
bij mij. Van Mierlo wilde de polarisatie en de hokjes juist 
doorbreken. Toen ik als student door de stad fietste dacht 
ik vaak hoe fascinerend het zou zijn als ik aan bepaalde 
dingen iets kon doen of veranderen. Het mooie van 
lokale politiek is dat je heel concreet iets voor mensen 
kunt betekenen. Kort nadat ik lid ben geworden werd ik 
afdelingsvoorzitter in Nijmegen en sindsdien ben ik altijd 
actief geweest in de politiek.’

Politiek
Sinds die inspirerende lezing in Nijmegen is Ingrid een 
D66-er in hart en nieren. Haar politieke carrière bracht 
haar naar Den Haag waar ze zeven jaar wethouder was.

D66 TWEEDE KAMERLID INGRID VAN ENGELSHOVEN:
‘ER MOET RUST KOMEN BINNEN DE NATIONALE POLITIE’

Tekst: Gerda Preusting

Ingrid van Engelshoven werd bij de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen maart gekozen voor haar partij D66. 
Zij heeft de portefeuille Binnenlandse Zaken, politie, brandweer, crisisbeheersing, Rijksdienst en auteursrecht. Bij de 
Nationale Politie wil ze als eerste rust in de tent. 
Dat Ingrid van Engelshoven nieuwkomer is binnen de Tweede Kamer wil niet zeggen dat ze geen politieke ervaring 
in haar rugzak heeft. Het tegendeel is waar. Het D66-lid was al jaren belangrijk voor haar partij, als voormalig 
partijvoorzitter, fractievoorzitter D66 Den Haag en D66 wethouder.
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In 2014 leidde de politica de partij naar de overwinning 
bij de gemeenteraadsverkiezingen. D66 werd toen de 
grootste partij in de Hofstad. Kunt u uitleggen wat de 
grootste verschillen zijn tussen de gemeentelijke en de 
landelijke politiek?

‘Het grootste verschil voor mij is dat ik als wethouder 
bestuurder was en nu een gekozen volksvertegenwoordiger 
ben. Op gemeenteniveau gaat het vaak wel over concre-
tere zaken. De landelijke politiek beslist over een Jeugdwet, 
maar als wethouder keek ik vooral naar welke hulp 
gezinnen nodig hebben en hoe die hulp het best gegeven 
kan worden.’ 

Vis in het water
Was het wennen aan de werkprocessen, de commu-
nicatie en samenwerking met de fractieleden en de 
overige leden van de Tweede Kamer? ‘Zoals gezegd, de 
grootste overgang is die van bestuurder naar gekozen 
volksvertegenwoordiger, verder voel ik me eigenlijk als 
een vis in het water. Ik kan gelukkig voortbouwen op de 
ervaring die ik als wethouder en locoburgemeester heb 
opgedaan.’

Opvallend was de belofte waarmee ze haar maidenspeech 
opende. Ze kondigde meteen aan dat er van haar geen 
instant oneliners gaan komen. Ze is er te bedachtzaam 
voor. ‘Het is gewoon zo: ik ben niet de vlotste prater. Ik 
zeg heel vaak uh, dan ben ik mijn woorden nog aan het 
wegen. Dat bedachtzame is wie ik ben.’

Politieke boodschap
Wat zijn voor u de kernwaarden van D66? Wat is voor u de 
belangrijkste politieke boodschap? ‘D66 vertrouwt op de 
eigen kracht van mensen en dat principe onderschrijf ik 
volledig. Daarom is het belangrijk te investeren in mensen 
zodat ze in staat zijn zelf keuzes te maken en hun vrijheid 
te beschermen en moet er altijd geïnvesteerd worden 
in onderwijs en maatschappelijke ondersteuning.’ Ze 
trekt dat door naar het huidige integratiedebat: ‘Je mág 
erbij horen. Daar begint het mee. Dat moet de politieke 
boodschap zijn.’

Ze voelt zich senang in de Tweede Kamer en vaart een 
duidelijke koers. ‘Ik voel me onlosmakelijk met D66 
verbonden, zeker nadat ik de partij vanaf 2006 weer 
hielp opbouwen. Het is aan de politiek om iedereen 
perspectief te bieden, júist nu. Het waarborgen van 
gelijke kansen in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en 
in de samenleving als geheel, is cruciaal. En dat is helaas 
nog altijd geen vanzelfsprekendheid. De politiek moet er 
zijn om oplossingen aan te dragen wanneer dat nodig is. 
Vluchtelingen moeten taalles krijgen vanaf dag één. Door 
taal kunnen mensen meedoen aan de maatschappij. Taal 
is het ticket naar werk. ´

Nog tijd voor een leuke hobby naast de politiek? ´Jazeker, 
wandelen. Helemaal alleen een paar dagen door de 
natuur. Het is het moment om mijn hoofd leeg te maken. 
Ik loop dan het liefste lange afstanden zonder mobiele 
telefoon. Puur genieten van de natuur en omgeving.’

Als jonge studente leerde ze al hoe de politiek in elkaar zat. 
Anno 2017 maakt ze van heel dichtbij mee hoe er keihard 
onderhandeld wordt aan de formatietafel. Toch weet ook 
Ingrid van Engelshoven op het moment van het schrijven 
van dit artikel nog niet hoe het regeringsspel definitief 
gespeeld gaat worden. Vaststaat wel dat de Nationale 
Politie er een enthousiast Tweede Kamerlid bij heeft 
gekregen met veel ervaring en inzicht in het politieke spel.

Bron: Trouw

Dr. mr. Ingrid van Engelshoven (1966) is sinds 23 maart 
2017 lid van de D66-fractie in de Tweede Kamer. Zij 
was in 2007-2013 voorzitter van D66 en in 2010-2017 
wethouder in Den Haag. Mevrouw Van Engelshoven 
was directeur van de Stichting Verantwoord Alcohol-
gebruik (STIVA) en partner bij adviesbureau Dröge & 
Van Drimmelen. Eerder was zij onder meer secretaris 
van de fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. 
Als Kamerlid houdt mevrouw Van Engelshoven zich 
bezig met binnenlandse zaken, politie, brandweer, 
crisisbeheersing, rijksdienst en auteursrecht.



VOETBAL VEILIGER,
de investeringen lonen..!

22  Allround Politie Nieuws Allround Politie Nieuws   23

Tekst: Willem van Herwijnen

Het is weer leuk om naar een lekkere voetbalwedstrijd te gaan, tenminste wanneer naar het begrip veiligheid 
gekeken wordt. De kwaliteit van het voetbal laten we hier voor het gemak maar buiten beschouwing.  Veiligheid 
kan in cijfers uitgedrukt worden en die wijzen uit dat de investeringen die de afgelopen jaren gedaan zijn, vruchten 
beginnen af te werpen. Gaat het áltijd goed? Nee, maar hierbij moet gewaakt worden dat incidenten -hoe erg 
dan ook - niet als een structureel probleem bestempeld gaan worden. Echter, een beladen historie loskoppelen 
van de recentere, positieve feiten is en blijft lastig. Een incident zoals de televisiebeelden onlangs lieten zien van 
gefrustreerde NEC-voetbalsupporters, die na een verloren wedstrijd bij het bestuur en de spelers verhaal wilden 
gaan halen en de toegangsdeur van het eigen voetbalstadion wilden forceren, helpen niet mee om het stereotype 
beeld van voetbalhooligans te laten verdampen…   
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Papa!
Om nog even het beeld van de NEC-voetbalsupporters 
in herinnering te roepen, zij riepen repeterend in koor: 
‘Schaam je kapot..!’ Vanuit een introspectieve invalshoek 
kan hier gezegd worden dat er weinig zicht was op de 
éigen rol van dat moment.

Omdat onder de televisiebeelden ook nog een geluids-
moment gemonteerd was van een angstig kind dat 
om zijn ‘papa’ riep, werd het oordeel en de dramatiek 
van rellende voetbalhooligans voor een grote groep 
mensen nogmaals bevestigd en voor lange tijd - als in 
graniet gebeiteld - rotsvast in het geheugen opgeslagen. 
Echter, de realiteit is dat over het algemeen genomen 
de Nederlandse voetbalstadions op dit moment qua rust  
 
bijna Pauselijke gebedsruimten zijn in vergelijk met de  
stadions uit de tachtiger jaren van de vorige eeuw. Frank 
Pauw, portefeuillehouder Voetbal van de Nationale Politie 
noemt de verbeteringen rondom de voetbalwedstrijden 
‘een positieve ontwikkeling in het gezamenlijk streven 
naar een toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal.’  

Beleid
De cijfers wijzen uit dat het rustiger is geworden rondom 
de voetbalvelden. Nadat aanvankelijk alleen een stabilisatie 
van de incidenten in de afgelopen jaren te noteren viel, is 
deze in het voetbalseizoen 2015/2016 nu ook - zij het licht- 
gedaald. Ook de inzet-uren van de politie zijn - hoewel dit 
geen  doel op zich was - gedaald. 
Dit resultaat komt volgens het Centraal Informatiepunt 
Voetbal (CIV) voort uit een verbeterde samenwerking 
tussen alle bij het voetbal betrokken partijen, waarbij met 
name voetbalclubs steeds meer hun verantwoordelijkheid 
hebben genomen. Hierdoor is er een gerichte aanpak 
van een relatief kleine groep hooligans goed mogelijk 
geworden.

Politie-inzet  
De Betaald Voetbal Organisatie (BVO) is in principe 
verantwoordelijk voor de orde in en kort rondom het 
voetbalstadion. Buiten het stadion - in het publieke domein 
- ligt het anders,  daar is de politie verantwoordelijk voor 
de openbare orde. De omvang van de inzet van de politie 
wordt door verschillende factoren bepaald. Op basis van 
een risicoanalyse wordt het risiconiveau van een wedstrijd 
ingeschat en op grond daarvan de politie-inzet bepaald. 
Zo’n risicoanalyse wordt nu nog veelal gemaakt op basis 
van historische gegevens en niet op actuele en feitelijke 
informatie. Een auditteam deed aan de hand van een breed 
opgezet onderzoek aanbevelingen voor een meer risico-
gestuurde voorbereiding op wedstrijden in het betaald 
voetbal. Deze visie wordt door Frank Pauw ondersteund.

De politietaken bij voetbal: 

•  Handhaving van de rechtsorde (artikel 3 Politiewet) 
buiten het stadion;

•  Delen van veiligheidsinformatie met partners 
voorafgaand, tijdens en na de wedstrijd;

•  Verzamelen en analyseren van veiligheidsinformatie 
ten behoeve van de risicoanalyse; 

•  Opstellen van een draaiboek dat aansluit bij het 
beleidsmatige plan van de lokale driehoek;

•  Begeleiden van (risico)supporters binnen en buiten 
de regio;

•  Zorgdragen voor een goede begeleiding en 
doorstroming van het verkeer; 

•  Opsporen van strafbare feiten; 
opsporingsonderzoeken naar aanleiding van 
ongeregeldheden; 

•  In het stadion is de politie alleen aanwezig ter 
ondersteuning van de veiligheidsorganisatie.
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Daling
Hoewel de formele cijfers over het totaalbeeld een 
gunstig beeld laten zien, berichten de media week-in-
week-uit desondanks nog steeds over geweldsincidenten 
die sporters, scheidsrechters en toeschouwers ten deel 
vallen. Hoe zijn die gunstige cijfers dan bereikt? 

Op de eerste plaats is er betere samenwerking tot stand 
gekomen tussen de Politie, het Openbaar Ministerie, de 
gemeenten, de KNVB  en  BVO’s. Zo maken alle organisaties 
onder meer gebruik van het Voetbal Volg Systeem 
(VVS). In dit systeem worden alle voetbalwedstrijden 
geregistreerd waarbij een BVO of het Nederlands elftal 
(ook de dames) is betrokken. Alle informatie die rondom 
het voetballen van belang kan zijn, wordt hierin opgeslagen. 
Verder eist de KNVB dat de BVO’s camerabewaking in 
de stadions hebben. Hierdoor kunnen hooligans die 
voorheen de massa als dekmantel gebruikten om 
strafbare feiten te begaan, beter uit de anonimiteit 
gehaald worden, en zodoende makkelijker geïdentificeerd 
worden. Ook legt de KNVB de voetbalverenigingen forse 
boetes op wanneer er ongeregeldheden op en rond de 
voetbalvelden plaatsvinden, waardoor de verenigingen 
gedwongen worden maatregelen te treffen.  

Schade
De totale schade die aan voetbalgeweld wordt gerela-
teerd, bedraagt jaarlijks zo’n vijfhonderd miljoen euro. Dit 
zijn niet alleen de kosten die bij BVO’s gemaakt worden, 
maar ook rondom amateurwedstrijden. Ook daar komen 
geweldsincidenten voor en de KNVB heeft haar beleid 
daarop toegespitst. Zo kunnen scheidsrechters bij amateur- 
wedstrijden tijdstraffen uitdelen aan spelers. De tijdstraf 
kan maximaal tien minuten duren en geldt als een 
afkoelingsperiode. Een tijdstraf is een korte-termijn-
maatregel. De voetbalbond werkt echter ook aan een 
lange-termijn-maatregelen om het geweld tegen te gaan. 
Zo krijgen geschorste spelers een strafvermindering 
wanneer ze actief meedoen aan een anti-agressietraining 
en bij de elftallen van verenigingen die meerdere keren 
voor problemen zorgen, komt nu een toezichthouder langs 
het speelveld te staan om zo nodig direct maatregelen 
te nemen. De maatregelen kunnen zowel individuele 
spelers betreffen, een elftal, maar zelfs de hele vereniging 
aangaan. Het lijkt er dus op, nu de cijfers erop nageslagen 
worden, dat de maatregelen effect hebben.

Cijfers
Wat tonen de cijfers en om welke incidenten gaat het? 
Over het geheel laten ze - zoals eerder al vermeld is - een 
gunstig beeld zien. Binnen het voetbalstadion werden in 
het seizoen 2015/2016 zo’n 459 incidenten geregistreerd. 
Het vuurwerk afsteken staat hierbij met stip op nummer 1, 
gevolgd door het gooien van voorwerpen, vechtpartijen en 
het aanheffen van spreekkoren. Bij de incidenten die buiten 
het stadion plaatsvonden, blijft de teller op 274 steken. Ook 
hier gaat het vooral om vuurwerk afsteken, vechtpartijen, 

mishandelingen en het gooien met stenen en andere 
projectielen. Het aantal stadionverboden bleef steken op 
579, waarbij over het algemeen de tevens opgelegde 
geldboete binnen twee maanden na het ontvangen van 
het deurwaardersexploot betaald werd.  

Anders dan vaak wordt aangenomen, zijn het niet de héle 
jonge vandalen die voor de meeste overlast veroorzaken. 
Integendeel zelfs. De hooligans in de leeftijd van 19 t/m 
26 jaar scoren met 44 procent het hoogst, gevolgd door 
de groep van 26 t/m 33 jaar met 26 procent, de categorie 
33 t/m 40 jaar 11 procent, in de leeftijd ouder dan 40 jaar 
10 procent en op de laatste plaats staan de vandalen in de 
leeftijd tussen de 12 en 19 jaar met 9 procent.

Supporterscollectief
Redelijk nieuw en daardoor nog relatief onbekend is het 
in 2016 opgerichte Supporterscollectief Nederland. Het 
collectief bundelt de belangen van de voetbalsupporters 
en is gesprekspartner van de KNVB, het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie, de Nationale Politie en het Openbaar 
Ministerie. Ongeveer 26 supportersverenigingen, zowel 
uit de Eredivisie als de Jupiler League, hebben zich bij het 
collectief aangesloten. Het supporterscollectief steunt 
van harte het voornemen van de KNVB, de gemeenten, 
het OM, de ministeries en de Nationale Politie om in 2020 
het voetbal in Nederland toegankelijk, gastvrij en veilig te 
laten zijn en roept met name lokale overheden op daartoe 
intensief met hen samen te werken.      

Scoren
Frank Pauw liet weten dat de politie haar beleid richt op 
het aanpakken van de raddraaiers en dat de echte voet-
balsupporters daar zo weinig mogelijk last van moeten 
hebben. Voetballen moet in zijn visie weer een gezellig en 
sportief verblijf in een voetbalstadion worden. Met zo’n 
instelling scoor je wel, ondanks dat er nog een lange weg 
te gaan is. Die weg is echter doelgericht en de successen 
kunnen dan niet uitblijven…
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Esther werkt sinds anderhalf jaar in vaste dienst bij de  
politie.De uitgebreide werkervaring die zij opdeed voordat  
ze bij de politie werkte (zie kader), komt haar goed 
van pas. ‘Dat heeft me veel geholpen. Hoewel ik geen  
executieve opleiding achter de rug heb voel ik me volledig 
thuis binnen deze organisatie. Als een vis in het water. Het 
grootste compliment wat ik ooit van een politie collega 
kreeg is: Jij spreekt onze taal.’

Een paar keer per jaar gaat Esther mee op dienst. ‘Dat vind 
ik belangrijk, zodat ik weet wat collega’s allemaal meemaken 
en ervaren. Die ervaring maakt het gesprek met een colle-
ga makkelijker, de verbinding is er meteen. Wat me opvalt, 
is dat politiemensen zo ontzettend snel en vaak moeten 
schakelen. Van het een naar het andere incident. Aanrijding, 
burenruzie, brand, mensen troosten. Noem maar op. Ik heb 
daar mateloos bewondering en diep respect voor.’

KORPSPSYCHOLOOG ESTHER TOSSAINT:

‘MATELOOS BEWONDERING EN DIEP RESPECT VOOR 
POLITIEMENSEN DIE SNEL MOETEN SCHAKELEN’

Dag en nacht staan politiemedewerkers klaar voor de samenleving waarbij ze onder uitdagende omstandigheden 
optimaal moeten kunnen functioneren. Hierbij is het cruciaal dat zij veilig en gezond kunnen werken. Elke politie-
eenheid kent daarom een team Veilig en Gezond Werken (VGW) die daarbij ondersteunt. Esther Tossaint (45) is als 
korpspsycholoog verbonden aan het landelijk team VGW.
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Interne zorg lijn
In het gesprek benadrukt Esther het belang van het team 
VGW. ‘Elke eenheid van de politie heeft een eigen team dat 
bestaat uit tien tot twintig collega’s. Het zijn onder andere 
een bedrijfsarts, een arbeidsdeskundige, een eenheids- 
psycholoog en een preventiemedewerker En ook een 
bedrijfsmaatschappelijk werker, een coördinator Team 
Collegiale Ondersteuning (TCO), een casemanager Geweld 
tegen Politie Ambtenaren (GTPA) en een casemanager PTSS 
maken er deel van uit. Kortom, heel veel deskundigheid 
binnen dat team als het gaat om preventie en passende 
zorg verlenen aan alle medewerkers. 

Signalering
‘Als politiemedewerker kun je bij jezelf constateren dat 
je niet lekker in je vel zit. De oorzaak kan van alles zijn. 
Hoge werkdruk, een incident op straat dat je niet meer 
loslaat, een lastige thuissituatie etc. Vaak is de oorzaak 
bij iemand die niet lekker in zijn vel zit een combinatie 
van factoren, het zogenoemde stapeleffect. ‘Bijvoorbeeld 
nare incidenten en de thuissituatie, en de reorganisatie 
en geen fijne omgangsvormen. De ervaring leert echter 
dat de operationele stress vaak minder zwaar weegt dan 
de organisatiestress. Ook een collega waar je veel mee 
samenwerkt, of een leidinggevende, kan constateren dat 
het niet goed gaat met je.´ 

Vervolgens kun je contact opnemen met het VGW team  
in jouw eenheid, met een van de bovengenoemde  
specialisten. Met hen voer je het gesprek waarin je samen 

bekijkt wat er precies aan de hand is en wat je daar aan zou 
kunnen doen en wie daarin iets voor je kan betekenen. Er 
kan ook doorverwezen worden naar een hulpverlenende 
instantie met wie een contract is afgesloten. Als er een 
sterk vermoeden is van PTSS word je doorverwezen naar 
een gespecialiseerd centrum voor diagnostiek al waar 
PTSS officieel kan worden vastgesteld. 
Daarnaast kun je ook preventief aan de bel trekken en  
bijvoorbeeld een mental check up aanvragen. ‘Een gesprek 
met een psycholoog waarin je kunt nagaan hoe je er 
mentaal voor staat, of er een goede balans is, en of er 
punten zijn waar je extra aandacht aan moet besteden om 
mentaal fit te blijven. Als er sprake is van een onbalans 
kan deze vroegtijdig gesignaleerd worden en kan er snel 
en accuraat worden doorverwezen, zodat eventuele  
bijkomende klachten of vervolgproblematiek voorkomen 
kunnen worden.’

Maatwerk voor leidinggevende
‘Ook een teamchef kan bij een team VGW aan de bel 
trekken. Als een medewerker ziek is, is de arbeids-
deskundige de aangewezen persoon om de teamchef 
te ondersteunen. Mocht je als teamchef twijfelen over 
de psychische gesteldheid van een collega, dan kan je  
contact opnemen met de eenheidspycholoog. Die kan je 
bijvoorbeeld adviseren het wapen in te nemen. Wij geven 
ook voorlichting aan teamchefs over hoe je vroegtijdig 
psychosociale problematiek kunt herkennen. Er worden 
vragen behandeld als: hoe herken ik het, hoe voer ik het 
gesprek erover en bij wie kan ik daarover terecht.’

Regie in eigen handen
Uiteindelijk is alert zijn op je eigen mentale en fysieke 
gezondheid een eigen verantwoording, vindt Esther. ´Op 
tijd aan de bel trekken kan zo ontzettend veel ellende 
voorkomen. Je hoeft je niet te schamen voor je klachten, 
maar ga vooral vroegtijdig het gesprek aan,’ is haar advies. 
‘Politiemensen hebben vaak de neiging te lang door te 
gaan. Ze zijn zo ongelooflijk loyaal aan de organisatie en 
hebben een hoog arbeidsethos.’

‘Als er sprake is van een 

onbalans kan deze

 vroegtijdig gesignaleerd 

worden en kan er snel en 

accuraat worden 

doorverwezen, 

zodat eventuele  

bijkomende klachten of 

vervolgproblematiek 

voorkomen kunnen worden’

Esther Tossaint werkte na haar studie psychologie 
en de postdoctorale opleiding tot Gezondheidszorg 
psycholoog bij de Koninklijke Marechaussee als Hoofd 
 Psychologische Selectie. Vervolgens bij de Koninklijke 
Landmacht waar ze als militair psycholoog onder meer 
voor zes maanden werd uitgezonden naar voormalig 
Joegoslavië. Aansluitend werkte ze zo’n tien jaar als 
zelfstandig ondernemer waarin ze veel geüniformeerde 
cliënten met beroepsgerelateerde problematiek 
behandelde. Ze werkte daarbij ook voor het Instituut 
voor Psychotrauma en deed daar onder meer de 
opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen en 
gaf trainingen collegiale ondersteuning bij politie. 
Tevens verzorgde ze jarenlang binnen de politie de 
opleiding tot vertrouwenspersoon. 
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PTSS SCREENER
TEXT MINING VOOR EEN BETROUWBARE DIAGNOSE

Eerder en beter screenen op PTSS
Mentale gezondheidsproblemen vragen steeds meer van onze samenleving. Als gevolg daarvan voelen medische 
zorgverleners, verzekeraars, werkgevers, regionale overheden en natuurlijk de mensen zelf de organisatorische, 
psychische en financiële druk toenemen. Er is behoefte aan vroegtijdiger diagnose. Want hoe eerder er een alarm 
afgaat, hoe groter de toekomstige besparing. De PTSS Screener van Pronos maakt het iedereen, patiënt en organisatie, 
mogelijk veel eerder de aanwezigheid van een posttraumatische stressstoornis vast te stellen. De PTSS Screener werd 
ontwikkeld in samenwerking met Universiteit Twente, voor screening en diagnose-ondersteuning.

Nieuw wapen tegen schade door PTSS
Jaarlijks gaat in Nederland veel geld op aan zorg en verlies van arbeidsproductiviteit als gevolg van lichte of matige 
vormen van psychische aandoeningen zoals depressie en posttraumatische stressstoornissen. Nieuwe innovatieve 
diagnostische technologie staat echter nog in de kinderschoenen. Diagnose gebeurt nog altijd met vragenlijsten en 
gesprekken. De PTSS Screener werkt met wiskundige algoritmen en text mining, en loopt daarmee voorop in de strijd 
tegen de gigantische schade die PTSS aanricht.
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Met PTSS moeten we niet wachten
Als een trauma niet goed verwerkt wordt, kan een posttraumatische stressstoornis (PTSS) ontstaan. Hoewel de 
verschijnselen strikt genomen een normale menselijke reactie zijn op dreiging, richten ze veel schade aan bij 
de lijders en bij de samenleving. De lijst lichamelijke en psychische gevolgen van PTSS is lang en kent onder meer 
verhoogde prikkelbaarheid, slecht slapen en nachtmerries, herinneringen, dissociatie, verdoofd reageren op de 
omgeving en negatieve stemmingen. Bepaalde beroepsgroepen hebben een verhoogd risico op PTSS. Hoe langer 
een posttraumatische stressstoornis onontdekt en onbehandeld blijft, hoe groter de schade voor de patiënt en de 
samenleving. Tijdig herkennen van PTSS is daarom voor alle betrokkenen pure winst — en noodzaak.

Innovatieve toepassing van ‘text mining’: de PTSS Screener van Pronos
De PTSS Screener is ontwikkeld op basis van, onder meer, de wetenschappelijke onderbouwing door Qiwei He. Haar 
‘Text mining and IRT for psychiatric an psychological assessment’ werd onderscheiden met de ABAS Dissertation Award. 
Deze innovatieve kijk op de diagnostiek leidde tot de ontwikkeling van de PTSS Screener, een samenwerking tussen 
Pronos en Universiteit Twente.

Werking van de PTSS Screener
De PTSS Screener zorgt voor vroegtijdige herkenning van een posttraumatische stressstoornis. Zo wordt erger voorkomen. 
De PTSS Screener werkt met het gegeven dat mensen door hun woordkeus onbewust hun gezondheidstoestand 
blootgeven. De deelnemer maakt het ‘egodocument’, een tekst van 10 tot 15 regels. De PTSS Screener analyseert deze 
tekst en zoekt naar signalen dat de deelnemer PTSS heeft. We noemen dit text mining. Voor elke deelnemer blijven 
twee opties over: er is zeer waarschijnlijk géén sprake van PTSS, of er is zeer waarschijnlijk sprake van PTSS. Die laatste 
groep moet worden onderzocht in het reguliere medische circuit opdat een definitieve diagnose kan worden gesteld.

Bronvermelding: www.pronos.nl Tel: 088 - 27 76 550
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Registreren
Onlangs deed de politie in Nijmegen nogmaals een 
oproep aan inwoners en bedrijven om door hen gebruikte 
camera’s te laten registreren. De oproep maakt deel uit 
van het landelijke project ‘Camera in beeld’. De politie 
zet alle, in het publieke domein geplaatste camera’s in 
een databank. Bij een inbraak of een ramkraak kijkt de 
politie meteen in het systeem of er camera’s in die straat 
of buurt hangen. Er gaat op die manier geen kostbare 
opsporingstijd verloren en kan er snel gekeken worden of 
er bruikbare beelden zijn die van belang kunnen zijn voor 
de opsporing. Overigens, het is niet zo dat de politie de 
beelden meteen –live- kan bekijken. Er moet eerst met de 
eigenaar contact opgenomen worden om toestemming te 
krijgen. Mocht die onverhoopt niet verleend worden, dan 
kan kunnen de beelden altijd nog via een machtiging van 
het Openbaar Ministerie gevorderd worden.

100.000 
Landelijk zijn er al meer dan 100.000 particuliere camera’s 
geregistreerd. Doordat de prijzen van opnameapparatuur 
drastisch gedaald zijn, is een eenvoudige set tegenwoordig 
voor iedere beurs beschikbaar. Populaire outlet internet-
winkels met wereldwijd verspreide klantenkringen zijn 
medeverantwoordelijk voor een enorme toename bij met 
name particuliere bezitters. Een camera ophangen om je 
eigendommen te beschermen is toegestaan, echter daar-
bij beeldopnamen maken van de openbare weg, dat is 
niet toegestaan. 

Het zal echter soms onoverkomelijk zijn -neem het 
beveiligen van een woning- dat een deel van de straat 
ook in beeld genomen wordt. Dat mag dan wel met de 
restrictie dat het kenbaar gemaakt moet worden dat er 
een beveiliging met camerabewaking aanwezig is. 

Project Camera in Beeld
MET DATABASE CRIMINELEN TE LIJF..!

Tekst: Willem van Herwijnen

Wanneer je door het centrum van een willekeurige stad loopt, fietst of rijdt, maar ook wel in veel dorpen trouwens, 
dan bevind je je ongemerkt op een filmset. Tientallen camera’s registreren, zonder tussenkomst van een regisseur, 
je doen en laten in continuopnamen van een film in vele delen, waaraan geen enkele titel verbonden wordt. Omdat 
je het opnemen van de filmbeelden niet in de gaten hebt, zal je niet snel als een filmster herkend worden. Je bent 
slechts, met talloze anderen overigens, een figurant in een stomme film. Overheden gebruiken camerabeelden niet 
alleen om voor meer veiligheid te zorgen in uitgaansgebieden of grote manifestaties, maar ook om de doorstroming 
van het verkeer te verbeteren. Naast deze gerichte functies hebben camera’s ook hun nut bewezen bij het opsporen 
van strafbare feiten. Wekelijks zijn de bewijzen daarvan voor iedereen te zien in het opsporingsprogramma van 
de AVROTROS ‘Opsporing Verzocht’. Maar niet alleen overheden hebben camera’s in gebruik. Ook bedrijven en 
particulieren leggen digitale of analoge opnamebeelden vast. Het project Camera in Beeld maakt -ten behoeve van 
de opsporing- slim gebruik van die camerabeelden…

Allround Politie Nieuws    35

Het is overigens een misverstand dat wanneer een bewoner 
een camera buiten ophangt voor de beveiliging van zijn 
huis, dit automatisch onder de Wet bescherming persoons- 
gegevens (Wbp) valt. Wanneer er geen opnamen van de 
openbare weg of van het huis of tuin van de buren 
gemaakt worden, kan dit -bij bezwaren- niet op grond van 
de Wbp bij de Autoriteit Persoonsgegevens aangekaart 
worden.

Camerabeelden
Steeds vaker zie je op social media berichten van winkeliers 
die proletarisch winkelen van onverbeterlijke criminelen 
zó spuugzat zijn, dat zij beelden van beveiligingscamera’s 
waarop de verdachten haarscherp in beeld zijn, publiceren. 
Er bestaat enige onduidelijkheid of dit wel of niet mag. 
Het juiste antwoord is: nee, het mag niet. De verwarring 
die hierover bestaat is vermoedelijk afkomstig door een 
wetsontwerp dat de openbaarmaking van beelden wél 
zou toestaan al enige jaren door juristen wordt bestu-
deerd. Kennelijk moet het van nóg meer punten op de ï 
worden voorzien. In 2015 kwam de toenmalige minister 
Van der Steur al met een hernieuwde versie van een 
wetsvoorstel waarover de Raad van State in 2012 al advies 
had uitgebracht. Het wetsontwerp is er echter nog steeds 
niet goedgekeurd, terwijl uit onderzoek blijkt dat 71 
procent van de Nederlanders voorstander is van het uit de 
anonimiteit halen van dit soort criminelen. Ook vanuit het 
bedrijfsleven is druk uitgeoefend om verruiming van de 
mogelijkheden om camerabeelden te mogen gebruiken. 

Strafbaarstelling
Een verdachte van wie zonder diens toestemming door 
een winkelier een foto of video op een van de social media 
wordt gepubliceerd, kan op grond van de Auteurswet (art. 
21) zich beroepen op het schenden van het portretrecht. 
De praktijk laat zien dat dit redelijk succesvol kan zijn. 
De verdachte moet wel aantonen dat hij een redelijk 
belang heeft bij het niet openbaar maken van zijn portret. 
Vaak krijgt hij de rechter aan zijn zijde, doordat de 
onlinebeelden van de verdachte voor onbepaalde tijd op 
internet te vinden zijn. 
Naast het burgerlijke portretrecht kan de verdachte zich 
ook op het strafrecht beroepen, namelijk op grond van 
artikel 261 Wetboek van Strafrecht, wat smaad strafbaar 
stelt. Bij smaad wordt de eer of goede naam aangetast. 
Het is daarbij niet relevant of de bewering juist is of niet…

Zwaarwegend belang
Het Openbaar Ministerie kan overigens bij een ernstig 
misdrijf bepalen dat de beelden of foto’s van verdachten 
getoond worden op de (regionale) televisie. Daarbij 
moet wel het belang afgewogen worden en de richtlijnen 
daarvoor zijn opgenomen in de zogeheten aanwijzing 
opsporingsberichtgeving. De kern van de aanwijzing is dat 
voor het strafbare feit voorlopige hechtenis is toegelaten. 
Dan vallen er sowieso veel zaken onder, zoals bijvoorbeeld 
onder meer diefstal. 

Mogen foto’s van verdachten van diefstal op televisie 
verschijnen? In het begin van dit jaar pleegde een 
68-jarige vrouw uit Oldenzaal zelfmoord nadat er beelden 
op televisie uitgezonden waren waarop te zien was dat zij 
in en winkel een portemonnee van een andere klant stal. 
Hoe ver mag je gaan om een diefstal op te lossen? Had 
het OM rekening moeten houden met het uitzonderlijke 
feit dat er iemand suïcide kan plegen, doordat de beelden 
van het strafbare feit waarop de verdachte herkenbaar 
in beeld is, openbaar gemaakt worden? Had het OM 
eerst een waarschuwing moeten laten uitgaan, zoals dat 
ook wel met verstoorders van de openbare orde wordt 
gedaan of wellicht misschien de beelden moeten blurren? 
Niemand heeft dit drama gewild en er is dan ook een 
spanningsveld tussen enerzijds de taak van het Openbaar 
Ministerie, namelijk de handhaving van de rechtsstaat 
en anderzijds dezelfde rechtsstaat die weliswaar gebaat 
is met die handhaving, maar ook de privacy behoort te 
bewaken…  

Big brother
Ondanks het incident met de dramatische afloop, wordt 
het project Camera in Beeld over het algemeen positief 
ontvangen. De kritische geluiden die te horen zijn, komen 
met name van de stichting Privacy First. Deze stichting is 
ongelukkig met het feit dat camera’s die door particulieren 
of bedrijven zijn opgehangen, nu óók voor een ander doel 
gebruikt gaan worden dan waarvoor ze oorspronkelijk 
bestemd zijn. Die particulieren en zulke bedrijven worden 
zo een verlengstuk van de politie, aldus de stichting. Zij vindt 
dat een ‘riskante ontwikkeling’. Bovendien is de stichting 
van mening dat mensen zich minder ongedwongen gaan 
gedragen wanneer er cameratoezicht is. Dit laatste kan 
niet van een lokale politicus en een vrouw gezegd worden, 
van wie -alweer enige tijd geleden- amoureuze opnamen 
gemaakt werden toen zij samen in een parkeergarage 
waren. Het was de parkeergarage van het gemeentehuis 
en dus een zeer wel bekende omgeving voor de politicus. 
Hij gedroeg zich er niet bepaald minder ongedwongen 
door… 
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SUPERJAN WIL NOG LANG 
NIET MET PENSIOEN

‘Ik wil mijn buurt de uitstraling geven 
van de ouderwetse wijkagent’

Tekst: Gerda Preusting

Er komt een bericht binnen op de redactie van het Allround Politie Nieuws. Politiecollega en sportvrouw Marieke 
van Lierop: ´Jan Okx is een collega-buurtregisseur. Jan is een superlieve, spontane harde werker en geniet nog elke 
dag van zijn werk. Op zijn 65e verjaardag hebben we hem een Supermanshirt gegeven omdat we hem een Super Jan 
vinden. Stoppen met werken wil hij nog helemaal niet en daar zijn wij blij om.’

Politieman Jan Okx (65) is wijkagent in Amsterdam. Van levensloop opnemen of vervroegd pensioen wil hij niet 
weten en van (mentale) moeheid is geen sprake. ´Mijn werk is ontzettend leuk, wat je erin steekt krijg je ervoor 
terug. Het vormt mij als mens, elke dag weer.’

Geluk in je leven
Slank postuur, vriendelijke ogen, fitte uitstraling, ver weg 
hoor je nog een licht Amsterdams accent. Aan Okx bracht 
het bekende bonnetje uit de radiobode ooit het idee om 
te solliciteren bij de politie. 

Dat was in 1981 en van dat initiatief heeft hij geen dag 
spijt gehad. ´Het was wel wennen in het begin. Ik had een 
gezin met jonge kinderen en zat het eerste jaar de hele 
week intern op de opleiding. 
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Ook financieel was het een stap terug, maar ik wilde 
graag en heb mezelf altijd voorgehouden: geluk in je leven 
begint bij jezelf. Eenmaal in het korps moest ik wennen 
aan de werkprocessen. Ik werkte daarvoor in de bouw 
waar op het eind van de week werd gekeken naar wat je 
had gepresteerd. En later op de tram zat ik in een soort 
keurslijf van tijdmechanisme. Twee minuten voor tien 
daar, acht over twaalf de volgende halte, enzovoorts. Dat 
ging bij de politie heel anders. Daar draaide het om 
verantwoordelijkheden. Een wereld van verschil.’ Vanaf dat 
moment keek Jan Okx zijn hele politieleven lang op het 
eind van de dienst even om. Dat leerde hij zichzelf aan. Op 
zoek naar (im)perfecties. ́ Bij mezelf te rade gaan: wat was 
leuk en wat ging er misschien of wat kon beter?´

Smalle straatjes
Na lange tijd noodhulp werd Jan Okx eind jaren negentig 
buurtregisseur. Daarvoor moest wel eerst een assessment 
worden afgelegd. Het inspecteurschap werd gekoppeld 
aan de complexiteit van de wijk, de problematiek gaf de 
doorslag. ´Ik had al even aan de functie geproefd en vond 
het mooi werk. Verbinding zoeken met de doelgroepen 
rondom je heen, scholen, gemeente, maatschappelijk werk, 
noem maar op. Het was helemaal mijn ding. Mijn eerste 

wijk was de Museumpleinbuurt.’ Daarna volgden nog 
enkele andere buurten, maar sinds vier jaar is Okx buurt-
regisseur in de Helmersbuurt. ’Die loopt zo’n beetje van 
de Kinkerstraat naar de Overtoom. Het liefst ga ik lopend 
door mijn buurt, midden op straat, zodat iedereen mij kan 
zien en ik beide kanten op kan kijken. Nee, niet over de 
Overtoom natuurlijk, maar er blijven genoeg smalle 
straatjes over waar het wel kan.´

Bouwvakker
Jan Okx (1951, Amsterdam) is een geboren en getogen 
Amsterdammer. Opgegroeid in de Dapperbuurt kent hij de 
stad op zijn duimpje. Een buitenmens pur sang. Altijd 
geweest. Aan binnen zitten heeft hij het land. Geen wonder 
dat Jan na de middelbare school voor een job in de buiten-
lucht koos. De Amsterdammer werd bouwvakker. ‘Op mijn 
zestiende zat ik met gympies aan op het dak en voelde me 
helemaal happy.’ Maar Jan zag ook dat veel collega’s van, 
zeg maar 40-plus, in de WAO-belandden vanwege het 
zware sjouw- en timmerwerk. ‘De omstandigheden waren 
destijds nog niet zo best als anno 2017. En bovendien, alleen 
maar bouwvakker, daar zat geen toekomst in.’ Jan Okx 
stapte over naar het gemeentelijk vervoerbedrijf en werd 
wagenbestuurder op de tram. 
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‘Een hele andere wereld. Gezellig babbeltjes maken 
met toeristen. Ik had elke dag een andere lijn, dat 
maakte het wel afwisselend, maar toch, ook hier amper 
doorgroeimogelijkheden.’

Swiebertje
Jan is het type Swiebertje, maar dan van 2017. En zonder 
Saartje. ´Ik drink geen koffie bij de mensen thuis, of het 
moet functioneel zijn.’ Hij hangt niet aan status en praat 
net zo makkelijk met de wethouder als met de verslaafde. 
Hij gelooft erg in de dialoog en heeft het volgende credo als 
lijkspreuk geadopteerd: ‘Ik verkoop subjectieve veiligheid, 
ben bewoner van de wijk, maar zonder woning.’ Twee 
keer per dag is de Amsterdamse inspecteur fietsend een 
kwartier heen en terug  onderweg naar zijn buurt. Contact 
heeft hij het liefst persoonlijk en anders via Facebook, 
Twitter en Whats App. Kennen en gekend worden is zijn 
slogan. Zeker 95% van zijn tijd in de buurt loopt hij alleen. 

De auto noemt hij een onding. De wijkbewoners weten 
hem te vinden. Voorbeeld: ‘Een moeder liet weten dat 
ze ’s morgens met haar kinderen op weg naar school in 
de portiek van haar huis over een dakloze man moest 
stappen. Dat kan niet, ik ben er mee aan de slag gegaan 
en heb geregeld dat hij via de reguliere zorg een andere 
slaapplek kon krijgen.´

Dakloze
Jan Okx vaart een duidelijke koers. De ervaren politieman 
kan verschillen overbruggen en balanceert zorgvuldig en 
met respect tussen opsporing en zorg. Hij gaat daar behen-
dig mee om. ‘Ook een dakloze behandel ik respectvol. 
Als wijkagent geef ik mijn leven een maatschappelijke 
invulling, ik wil het verschil maken in de buurt. Mijn werk 
is ontzettend leuk, wat je erin steekt krijg je ervoor terug. 
Het vormt mij als mens, elke dag weer.’

Jan Okx is nog lang niet klaar met zijn arbeidzaam leven. 
Aan dagen vullen met bridgen of biljarten heeft hij een 
broertje dood. Op 1 oktober 2017 is hij 65 jaar en negen 
maanden en ontvangt hij AOW. Dan zou hij met pensioen 
(kunnen) gaan, maar hij heeft zijn korpschef Pieter Jaap 
Aalbersberg gevraagd om nog een stukje verlenging. ‘Tot 
30 december 2018, dan ben ik 67 en vind ik het mooi 
genoeg. En nee, ik heb nog geen antwoord ontvangen op 
mijn verzoek.’

Emoties
Terugkijkend op die turbulente politiejaren vol dynamiek, 
noemt hij zijn politieleven één grote wolk waar je in kunt 
prikken. ´Er waren veel dierbare momenten, maar ook 
dingen die ik fout heb gedaan, emoties waar ik van heb 
geleerd. Maar niets of niemand is me speciaal bijgebleven. 
Ik kon altijd goed slapen, hoe heftig een incident ook was 
geweest.’

De Amsterdamse politieman is een doener, beweging is 
er altijd, ook sportief. Hij komt tijd te kort. ´Ik werk drie 
dagen - ik maak gebruik van de RPU (regeling partieel 
uittreden) - sport veel, doe aan mantelzorg, heb zes 
kleinkinderen plus een jaren dertig huis waar altijd wel 
iets aan te verbeteren valt.´

Dat sporten begon al op jonge leeftijd als welpje op 
het voetbalveld. ´Ik had destijds een bloedhekel aan 
hardlopen, dus werd ik keeper. Nog even korfbal gespeeld 
en in de jaren daarna altijd fanatiek meegedaan aan de 
dienstsport. In de jaren negentig heb ik via de APGS drie 
keer een kwarttriatlon voltooid.’

Wie denkt dat Jan Okx nog steeds een fanatiek sporter is, 
heeft het mis. Hij legt de lat niet hoog en koestert geen 
sportieve doelen. ’Ik ben een easy trainer.’ 
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‘geluk 

in je 

leven 

begint 

bij jezelf’

Wat betekent dat? ‘Ik doe aan sport om te finishen, 
om uit te lopen. Ik ben niet van de prestaties. Ik kan 
geen enkele tijd oplepelen die ik in het verleden heb 
behaald.’ O ja: hij is natuurlijk Ajaxsupporter. Dat kan 
ook niet anders, opgegroeid aan de rand van stadion 
de Meer met de sigarenzaak van Sjakie Swart in de 
buurt. 

Op 23 juni deed Jan weer mee aan de nationale 
mini-triatlon van de politie. Zo’n triatlon blijft toch 
een beetje een uitputtingsslag: want 65, want 
geen enkel zwemdiploma, want in het water een 
zwembroek en geen wetsuit. 
Straks in september wacht de Dam tot Damloop 
en een maandje later de halve marathon van 
Amsterdam. Sportregels lapt hij aan zijn laars. Geen 
speciale voeding, geen training vooraf. Toch niet een 
beetje extra trainen voor de halve? ‘Ja, tijdens woon-
werkverkeer. Ik heb twee auto’s en drie fietsen. Ik 
fiets een eindje en loop vervolgens naar mijn werk 
en dan ’s avonds weer terug. Of ik zet de auto ergens 
neer en ren verder.’

Een bijzondere politieman. Dat is hij. Er zijn, duidelijk 
aanwezig, niet voor zichzelf, maar voor de ander 
in zijn buurt. Authentiek en benaderbaar. Ook op 
oudere leeftijd nog zoveel werkplezier en energie. 
Daar boffen ze mee in de Helmersbuurt! 
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Eerst even dit. Na enkele jaren van lobbyen viel twee 
jaar geleden de keuze van de WPFG-wereldbond op de 
Nederlandse havenstad. Zoals gezegd, vanaf dat moment 
zijn de mouwen in Rotterdam opgestroopt. Want het is 
nogal iets wat er op de Maasstad afkomt. Een feitje: aan 
de WPFG nemen gemiddeld tussen de 65 en 70 landen 
deel. Er wordt in maar liefst 63 sporten gestreden om de 
hoogste eer. 

Communicatieadviseur Suzanne Klein (Hilversum, 1968) 
is sinds enige tijd verbonden aan het WPFG-project. De 
Eenheid Amsterdam - de dagelijkse werkplek van Suzanne 
- heeft haar vooralsnog een dag per week uitgeleend aan 
het WPFG-project. Na een lange staat van dienst binnen 
de omroepwereld rolde Suzanne zeven jaar geleden de 
politie binnen. Hoe ging dat? Een glimlach.
‘Dat is een grappig verhaal. Tijdens een voetbalwedstrijd 
van mijn zoon raakte ik langs de lijn aan de praat met een 
politiecollega aan wie ik vertelde dat ik het roer aan had 
omgegooid. Ik had ontslag genomen bij de omroep en was 
zoekende naar een andere baan waar ik met overtuiging 
voor kon werken. Hij inspireerde me om te solliciteren bij 
de - toen nog - regiopolitie Gooi en Vechtstreek.’

Mouwen opstropen
Terug naar het langs-de-lijn-moment. ‘Een werkplek dicht 
bij huis en school, mijn kinderen waar nog erg jong, dus het 
klonk aantrekkelijk.’ Suzanne werd communicatieadviseur 
in het kleinste regiokorps. ‘Ik kende het gebied en het vak, 
maar voor de rest was het wennen. De politie bleek echt 
een hele andere wereld dan die waar ik vandaan kwam.’
Maar de communicatieadviseur uit Kortenhoef wende 
snel, heel snel. Ze voelde zich in no time thuis binnen de 
politiecultuur en pakte meteen de communicatiedraad 
op.  ‘Mijn werkhouding klopte, dat heb ik geleerd op de 
ALO. Mouwen opstropen en aanpakken.
Ik kwam als burger, als zij-instromer, de politie binnen en 
dat heb ik als een pré ervaren. Ik snapte wat mijn collega’s 

nodig hebben en wat ik voor hen kon betekenen. Wat 
je als woordvoerder wel en niet kon zeggen. Hoe je de 
boodschap overbrengt, ik had per slot van rekening zelf 
jarenlang aan de andere kant gewerkt.’ 
Na de komst van de Nationale Politie en de schaalvergroting 
van het werkgebied met Utrecht en Flevoland stopte 
Suzanne met woordvoering en maakte een veranderslag. 
Ze richt zich nu op interne communicatie. ‘Vanaf september 
2016 werk ik op het hoofdbureau in mijn geliefde Amster- 
dam aan prachtige klussen.’

Zeilles
Suzanne Klein volgde na de middelbare school de 
Sportacademie (ALO) in Amsterdam, een eerstegraads 
lerarenopleiding. ‘Ik was en ben gek op sport, dus de 
opleiding was een logische keuze. Ik deed aan softbal, kon 
redelijk zeilen en deed aan turnen en zwemmen.’ 
Je zou zeggen dat Suzanne met deze opleiding en sport-
ervaring een uitstekende sportlerares was geworden. 
Wellicht is dat ook zo, maar ze heeft nooit één dag voor 
de klas gestaan. Hoe kwam dat zo? ‘Om studenten een 
bredere keuze te geven werd mij tijdens de opleiding in de 
mogelijkheid aangeboden om een specialisatie te kiezen. 
Ik koos watersport en kon via een stage mijn specialisatie 
verbreden in Amerika.’ Een verleidelijk aanbod, Suzanne 
bleef wat langer hangen in Amerika dan de bedoeling 
was. ‘Ik kon er een watersportschool opzetten en dat 
was te leuk om na drie maanden al weg te gaan. Na mijn 
opleiding heb ik onder andere zeilles gegeven bij een 
watersportcentrum in Amsterdam.’

Schnabbeljob
In de zomer zeilen, dat klinkt leuk, zeker als je er zelf goed 
in bent, maar in de winterdag? ‘Zwemles geven, baby-
zwemmen, zwangerschapszwemmen. Dat soort dingen.  
Het was niet het soort werk waar ik warm voor liep.’ Uitein-
delijk was haar eerste echte baan een schnabbeljob bij de 
NOS, meewerken aan een kijk- en luisteronderzoek. 

COMMUNICATIEADVISEUR SUZANNE KLEIN OVER WPFG:

‘PRACHTIG BREEDTESPORTEVENEMENT VOOR 
HULPVERLENERS’

Tekst: Gerda Preusting

Nog krap vier jaar te gaan en dan is het zover. Rotterdam wordt de gastheer van een wereldevenement van formaat. 
De World Police & Fire Games 2021. Achter de schermen wordt al twee jaar in opwaartse lijn gewerkt aan de 
voorbereidingen. Suzanne Klein is een van de radertjes in het grote wiel dat straks gaat draaien om de wereld 
te laten zien waar Nederland groot in is. ‘Ik ben erg enthousiast, een prachtig breedtesportevenement voor onze 
geüniformeerde diensten’ zegt de onlangs benoemde communicatieadviseur. Tijd voor een gesprek.
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‘Later kwam ik fulltime terecht bij de jongerenzender 
3 FM.’ Op zoek naar waar eigenlijk haar krachten lagen 
belandde Suzanne bij de afdeling communicatie en ze 
maakte de start mee van NPO. ‘De netontwikkeling 
van de zenders 1, 2 en 3. De corporate communication 
neerzetten van zenders en netten was geweldig om te 
doen. Ik ben een fan geworden van de publieke omroep: 
zuivere journalistiek ligt verankerd in het hart van onze 
democratie. Dat gedachtengoed heb ik mogen bewaken 
en dat heb ik met veel plezier gedaan. Ik heb fantastische 
jaren gehad bij de omroep, maar steeds vaker bekroop mij 
de vraag: wil ik hier de rest van mijn leven mee bezig zijn?’

Van de WPFG had ze al wel gehoord, maar veel wist ze er 
niet van. En ook dit keer speelde het toeval weer een rol. ‘De 
commandant van de brandweer van Gooi en Vechtstreek 
was ook voorzitter van de brandweersportbond. Tijdens 
een informeel gesprek vroeg hij of ik een keertje wilde 
aanschuiven aan tafel tijdens een overleg van het WPFG-
bestuur, sponsoren en andere bestuurders. En zo is het 
balletje gaan rollen.’

Communicatiekoers
Suzanne gaat haar eigen communicatiekoers varen, want 
werkende aan de weg is ze heel enthousiast geworden. 
‘Ik vind het een prachtig breedtesportevenement en hoe 
mooi is het dat nu al mijn ervaring in sport, communicatie 
en politie samenkomt!’ Pragmatisch opereren is haar 
niet vreemd, die ervaring deed ze in de afgelopen zeven 
politiejaren op, maar de klus is omvangrijk. 

Niet zo’n project van dit-gaan-we-fixen-modus inschieten. 
Wat houdt haar als WPFG-manager marketing en 
communicatie op dit moment bezig? ‘Ik ben zoekende 
hoe ik een en ander ga aanpakken. Vooralsnog richt ik 
mijn focus op die zoektocht, wat echt belangrijk is. Ik zet 
vooral grote lijnen uit en wil zo snel mogelijk de website 
in de lucht hebben en social media op gang brengen voor 
Los Angeles. Ik heb tijdens de kleding pas-avond al kennis 
gemaakt met een groot aantal sporters die in augustus 
naar Los Angeles gaan. Ik hoop dat zij als ambassadeur 
de sporters aan de overkant van de oceaan enthousiast 
maken voor Rotterdam 2021. Daarna ga ik me richten op 
onze diensten: Werken aan de bekendheid van de WPGF 
en promoten om de WPFG 2021 als punt te zien waar je 
nu al voor kunt gaan trainen met elkaar.’

Een brede opdracht dus waaraan de communicatieadviseur 
supergemotiveerd is begonnen. Geen lifetime job, maar 
wel een mooie uitdaging met veel kansen en mogelijk-
heden. Voor de deelnemers, maar ook voor Suzanne Klein 
die met haar communicatiewerkveld als verbindende 
schakel onmisbaar zal zijn.

Voorlopig voor acht uur per week uitgeleend door 
Amsterdam aan het WPFG-project. Komen er in een later 
stadium meer uren bij? ‘Vooralsnog niet, maar die vier jaar 
tot aan 2021 vliegen voorbij en het werk zal toenemen. Ik 
ga dan ook snel op zoek naar goede mensen om samen 
een communicatieteam te vormen.’

Of ze zelf ook sport? ‘Mwah, minder dan ik zou willen. Ik 
heb een mountainbike, loop een rondje hard, zeil veel met 
mijn lief en doe mee aan de politiezeilwedstrijden.’

Suzanne Klein krijgt de komende jaren te maken met een 
steeds groter wordende organisatie. Haar beleidsplannen 
worden groeidocumenten, draaiboeken gaan uitdijen en 
er komen meer speerpunten bij. Rotterdam wordt in 2021 
the place to be. Naast de sporten zullen er in Rotterdam 
veel site-events plaatsvinden waarbij verbinding en 
diversiteit centraal staan. Inderdaad, vier jaren zijn zo 
voorbij.

Meer informatie op www.wpfgrotterdam2021.com en 
volg onze sporters deze zomer in Los Angeles. 

In 1985 was de start van de eerste World Police & 
Fire Games (WPFG), vier jaar later deed Nederland 
voor de eerste keer mee. Deelnemers aan de Spelen 
zijn medewerkers van politie, brandweer, douane en 
gevangeniswezen all over the world. De WPFG worden 
tweejaarlijks gehouden. Deelname staat open voor 
iedereen.
Dit jaar worden de Spelen van 7 tot 16 augustus in Los 
Angeles, twee jaar later in het Chinese Chengdu en 
dan is het in 2021 tijd voor Rotterdam om de sporters 
te verwelkomen.
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www.terhoeveuitgevers.nl • nummer 1412

+ INTERVIEW NICOLE BUCH

Tekst: Gerda Preusting

Elke editie kijken we samen met u terug op spraakmakende 
interviews met bekende en/of belangrijke Nederlanders 
die we wisten te strikken voor een plekje in ons magazine. 
Dit keer hebben we aandacht voor Tweede Kamerlid 
Attje Kuiken, wetenschapper Maria Hopman en sportman 
pur sang Hans van Breukelen. Prettige mensen om te 
interviewen. Toegankelijk, vriendelijk en zeer deskundig. 
Ieder op haar of zijn vakgebied.
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HANS VAN BREUKELEN: EEN ABSOLUTE WINNAAR
‘winnaars hebben een plan, verliezers een excuus’

Vijf jaar geleden spraken we Hans van Breukelen tijdens een voordracht die hij hield in een politiebureau ergens 
in Brabant. Herkenbaar en toegankelijk en dat is hij nog steeds. Politiemensen groetten hem en schudden hem de 
hand. Anno 2017 is hij meer dan ooit in het nieuws. Momenteel zit hij in een spagaat. Zijn rol als technisch directeur 
van de KNVB in de benoeming rondom de nieuwe bondscoach voetbal werd als uiterst discutabel besproken in de 
media. 

Sluitpost
Van Breukelen was binnen de politiewereld een graag geziene gast. Als coach en als presentator. Hij leerde politiemensen 
inzicht krijgen in zaken waar zij wel of geen invloed op hebben en trok daarbij een parallel tussen topsport en politiewerk. 
‘Binnen een elftal ben je als keeper een eenling. Je ziet er anders uit en je mag ook andere dingen doen, zoals met 
je handen aan de bal komen. Mijn collegaspelers heb ik wel nodig om het doel af te schermen. Ik kan in mijn eentje 
de wedstrijd niet winnen, maar een fout van mij kan wel een verliespartij opleveren of op z’n minst een kans voor de 
tegenpartij.’
 
Zijn metafoor met het politiewerk was treffend. ‘Een politieman is net als een keeper de sluitpost. Hij redt vaak wat 
er te redden valt en door op tijd te coachen en te anticiperen kan hij vervelende situaties voorkomen. Politiemensen 
hebben elkaar nodig en samen voelen ze dezelfde passie voor hun werk als bij het voetbal. Als een agent het goed doet, 
wordt er weinig over geschreven, maar o wee, er hoeft maar iets fout te gaan en de politie krijgt de volle laag. Bij de 
sport is dat niet anders.’

‘Een geboren verliezer’
Alles goed en wel, maar hoe kan een politieman zijn passie voor het vak behouden? ‘Laat je niet verleiden tot zaken 
waar je geen invloed op hebt. Als je dat doet, neem je jezelf in de maling. Je kunt wel degelijk je eigen functioneren 
beïnvloeden. Daarvoor ga je terug naar het idealisme waarom je voor dit vak hebt gekozen,’ luidde zijn boodschap. ‘Ik 
heb het meegemaakt. Binnen luttele maanden van flop naar top. Een negatieve krantenkop heeft me aan het denken 
gezet. Ik besloot niet te vluchten, maar te vechten. Dat rotgevoel heb ik nooit meer gehad.’

Het is volgens hem fascinerend om te ontdekken hoeveel invloed je hebt op je eigen gedachten, emoties en gedrag. 
‘Pech en mazzel overkomen je, maar niemand is een speelbal van zijn of haar omgeving. Deze filosofie heb ik als 
voetballer ontdekt en nooit meer losgelaten.’

Ontdekkingstocht
Politiewerk is topsport. Politiewerk is ook emotie, van jezelf, je collega, van de burger. Iedere keer onder druk 
presteren, met een mede- of tegenstander. Het blijft mensenwerk, was zijn stelling. ‘De kunst is samen te werken, 
in een team of bij een sportclub. Politie of PSV, allebei hetzelfde. Het maximum uit jezelf halen, tevreden zijn, 
ook bij verlies.’ Was hij dat ook, tevreden bij verlies? ‘Achteraf wel, ik wist dat ik het maximale van mezelf 
had gegeven.’ De Brabander moest lachen om de uitdrukking: alle neuzen dezelfde kant uit. ’Dat heb ik binnen 
de politie al zo vaak gehoord. Wat een onzin, kuddedieren die allemaal bèè roepen. Leer van elkaar, coach je collega en 
je maatje, net als in het voetbal. Ieder zijn eigen rol en elkaar daarop aanspreken. Leiderschap is belangrijk, maar ik vind 
het te gemakkelijk om je als individu daarachter te verschuilen Je hebt als politieman ook een eigen verantwoording. 
Grijp de kans om verbeterpunten te ontdekken in je vak. Dat geeft veel meer resultaat dan die neuzenfilosofie. 
Politiemensen zijn immers pragmatische mensen die naast denken, vooral doen.’

De talentvolle doelman was en is een gepassioneerd en gedreven inspirator. Een mensenmens met een ondeugende 
twinkeling in zijn ogen, alsof de zoon van de plaatselijke groenteboer tegenover je zit en niet de winnaar van een EK. 
Een absolute winnaar, gerijpt als voetballer en als mens.
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TWEEDE KAMERLID ATTJE KUIKEN: 
‘De plaats waar je wieg staat, bepaalt voor een groot deel ook je veiligheid’

Geheel onverwacht werd in december 2016 Attje Kuiken de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA. Kuiken volgde 
Diederik Samsom op, die zijn aftreden aankondigde nadat hij de lijsttrekkersverkiezing van Asscher had verloren. 
Dat de 39-jarige Kuiken de fractie tot de verkiezingen van maart zou gaan leiden kwam niet als een verrassing. Ze 
was al vice-fractievoorzitter en had ruim tien jaar Kamerervaring.

Op een ijzige koude winterdag in 2011 spraken we met 
de politica uit Brabant. In haar portefeuille bevonden zich 
toen thema’s als veiligheid, georganiseerde misdaad en 
geweld tegen hulpverleners. Ze vertelde openhartig over 
haar jeugd, haar idealen en de politie. 

Attje Kuiken studeerde bestuurskunde, overheidsmanage-
ment en organisatiewetenschappen. Daarna werd ze 
beleidsmedewerker integraal veiligheidsbeleid bij het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(BZK). In deze functie had ze regelmatig contact met 
Tweede Kamerleden waarvan ze dacht: ‘dat kan anders, 
dat moet beter.’ 

Kuiken schreef een sollicitatiebrief naar de selectie-
commissie en werd geplaatst op de kandidatenlijst voor 
de Tweede Kamerverkiezingen. Woordvoerder zijn over 
politiezaken vond ze niet moeilijk. ‘Als beleidsmedewerker 
bij BZK had ik veelvuldig contact met medewerkers van de 
politie en brandweer en maakten rampenbestrijding en 
integraal veiligheidsbeleid deel uit van mijn portefeuille.’
Voor het blauwe gevoel ging ze regelmatig op werkbezoek. 
Ze draaide avond- en nachtdiensten, liep mee met de 
wijkagent en nam een kijkje bij de recherche. 

Wieg
Haar achtergrond bezorgde Attje Kuiken een uitstekende 
sociale antenne. Geboren in Groningen en getogen in 
Hoogezand-Sappemeer ervoer het parlementslid al op 
jonge leeftijd dat niet alle kinderen dezelfde kansen 
krijgen. ‘Ik ben opgegroeid met het idee dat het voor 
veel mensen niet vanzelfsprekend is dat er altijd geld zit 
in de portemonnee. Dat niet ieder gezin even kansrijk is. 
Die scheidslijn is heel groot. De plaats waar je wieg staat, 
bepaalt voor een groot deel ook je veiligheid. Ik woonde 
als kind met mijn moeder in een niet zo’n veilige wijk. 

Na de tweede moord besloot mijn moeder: “We gaan 
hier weg.” Ik heb geleerd dat je niet altijd baas bent over 
hetgeen je overkomt. Ziekte, scheiding, faillissement. Het 
kan ons allemaal gebeuren. Dan is het belangrijk dat er 
een overheid is die voor zijn burgers een vangnet vormt. 
Die je op weg helpt naar een betere toekomst. Mij is het 
gelukt eruit te komen. Met een studiefinanciering en een 
aanvullende beurs heb ik kunnen studeren.’

Nationale Politie
Kuiken was niet super enthousiast over de komst van de 
Nationale Politie. ‘De burger interesseert het niets hoe wij 
de politie organiseren, zolang ze maar “boeven” vangen. 
Ik ben bang dat de invoering van een landelijke politie ten 
koste gaat van veiligheid in de wijk.’ In tegenstelling tot veel 
anderen voor wat betreft de oplossing van de problemen 
bij de politie, wees Kuiken niet met het vingertje naar 
de ander. Haar grondhouding: ‘We moeten het samen 
oplossen.’ De nuchterheid van het Friese platteland 
combineert Attje Kuiken – ook in 2017 - met de openheid 
van Brabant. Ze weet: volksvertegenwoordiger ben je 24 
uur per dag, zeven dagen per week. Ze houdt van discussie, 
van voor- en tegenargumenten en is coöperatief in het 
overleg met de politie. Haar rechtvaardigheidsgevoel en 
de zorg voor een ander zijn ook typische eigenschappen 
voor een baan bij de politie. Ooit ambitie gehad om te 
solliciteren? Ze lacht. ‘De wens is er niet geweest, maar in 
de toekomst, wie weet. Zeg nooit, nooit.’

Attje Kuiken:
 ‘Ik ben heel erg van de idealen, maar niet van het dromen 
over grote vergezichten. Als het niet meteen lukt om grote 
stappen te zetten, moet je knokken voor de kleine stapjes.’



Begin 2012 spreken we met Maria Hopman. Ze ziet er jonger uit dan haar werkelijke leeftijd is. Slank postuur, jeugdige 
uitstraling. Niettemin nadert de Nijmeegse hoogleraar de vijftig. Hoogleraar integratieve fysiologie aan het 
Radboudumc in Nijmegen professor dr. Hopman houdt van bewegen en van de wetenschap. Ze is bij het grote 
publiek bekend als inspanningsonderzoeker onder marathonlopers, wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse en 
deelnemers aan de Zeven Heuvelenloop. ‘Mensen moeten primair een fit en gezond lijf als hun eigen ding gaan zien.’

GEZONDER LEVEN? LOOP EEN RONDJE, PAK DE FIETS, 
MAAI HET GRAS, WAT DAN OOK: MAAR BEWÉÉG
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In 2008 sprak Maria Hopman (Ottersum, 1963) haar oratie 
uit op het onderwerp fysieke activiteit en inactiviteit 
in relatie tot chronische ziekten en veroudering. ‘Bij 
onderzoek is gebleken dat activiteit een belangrijke 
risicofactor is voor veel chronische ziekten waaronder 
hart- en vaatziekten, diabetes en kanker,’ stelde ze vast. 
Hopman kwam ook tot een verrassende conclusie. ‘Slanke 
inactieve mensen hebben een hoger ziektebeeld dan fitte 
mensen met overgewicht. Kennelijk is fitness belangrijker 
dan fatness.’

Hoe belangrijk is bewegen
Deze uitspraak prikkelde tot nieuwsgierigheid. Waarom 
word je eerder ziek als je inactief bent dan als je beweegt? 
‘Er zijn zeker dertig chronische ziekten waarvoor je eerder 
vatbaar bent als je niet of weinig beweegt. Fit zijn, een 
goede conditie hebben, dat beschermt je tegen tal van 
ziekten, dat verhoogt je leeftijd. Jaarlijks overlijden in 
Nederland achtduizend (!) mensen, eenvoudig omdat 
ze onvoldoende bewegen!’ Leg eens uit. ‘Regelmatige 
beweging stimuleert de doorbloeding, daardoor voorkom 
je dat de binnenkant van je bloedvaten dichtslibt. Door 
een verbeterde bloed-circulatie maken je hersenen 
nieuwe zenuwcellen aan. Beweging heeft ook duidelijk 
invloed heeft op de cognitie, je hele zenuwstelsel. 
Bovendien blijven die bloedvaten elastischer, want door 
de beweging krijgen ze geen kans om stug te worden. Ook 
het voorkomen van suikerziekte is daar een voorbeeld van. 
Je spieren blijven veel gevoeliger en nemen meer suiker 
op. Fysieke activiteit heeft altijd een gunstig effect op je 
gezondheid. Fitte mensen zijn beter beschermd tegen 
kanker. Studies hebben aangetoond dat dit vooralsnog 
met name geldt voor darmkanker en borstkanker.’

Uitdroging
Aan de Zeven Heuvelenloop deden jaren geleden 
tweeduizend mensen mee, nu zijn dat er bijna veertig-
duizend. Hopman was heel blij met die ontwikkeling, 
dat is precies wat ze wilde. ‘Iedereen loopt. Jong en 
oud, man en vrouw. Dat is fantastisch, maar je moet wel 
weten of het veilig gebeurt. Wat is veilig? Hoe is het met 
de thermoregulatie gesteld tijdens die lange duurlopen 
of wandelingen?’ Onder leiding van de Nijmeegse 
hoogleraar werden steekproeven genomen bij honderd 
marathonlopers en Vierdaagse wandelaars en 250 
deelnemers aan de Zevenheuvelenloop. Doel was de 
thermoregulatie tijdens duurlopen in kaart te brengen. ‘Bij 
de Vierdaagse zag je dat er onvoldoende werd gedronken, 
er kwamen nogal wat mensen uitgedroogd over de finish. 
Te weinig drinken kan leiden tot oververhitting, uitdroging 
en verstoring van de zoutbalans. Mensen verliezen ook 
vocht door ademhaling en transpireren. Wandelaars 
staan daar onvoldoende bij stil.’

Oververhitting
‘Bij de Zeven Heuvelenloop heeft de temperatuur ons 
verrast; zo’n vijftien procent kwam met een lichaams-
temperatuur van boven de veertig graden binnen. Dat 
wil nogal wat zeggen, bij 42 graden houdt het leven op. 
Vreemd is dat het ‘m niet zit in de snelheid van de lopers, 
niet in de eindtijd. Zowel toppers die rond drie kwartier 
binnen zijn als lopers die er twee keer zo lang over doen 
hebben hoge temperaturen.’ Wat zijn de risico’s? Wat 
gebeurt er met je lijf? ‘De grootste risicofactoren zijn 
de temperatuur en de vochthuishouding. Signalen van 
oververhitting zijn: je beroerd voelen, misselijk, zwak en 
duizelig zijn. Als je weet hoe dat werkt kun je als loper 
voorzorgsmaatregelen nemen. Het zijn gebieden waar je 
zelf iets aan kunt doen. 

Overigens doen mannen het slechter dan vrouwen. 
Vrouwen gaan serieuzer om met de adviezen die krijgen. 
Dat blijkt vooral uit het Vierdaagse onderzoek.’

Kleinkinderen
Maria Hopman was enthousiast over het feit dat de 
Nationale Politie de fitheid van haar werknemers stimuleert. 
‘Fantastisch is dat, korpsen die trainingsprogramma’s 
aanbieden en gezonde voeding in de bedrijfskantine. Zo 
hoort het ook. Maar misschien moet er nog iets meer 
gedaan worden aan het bewustzijnsniveau. Zo in de trent 
van: wil ik mijn kleinkinderen nog meemaken? Mensen 
moeten toch primair een gezond lijf als hun eigen ding 
gaan zien. Het gaat om de balans, de eigen verantwoording 
voor een gezond lichaam moet het uitgangspunt zijn. En 
dan is het geweldig als een werkgever dat stimuleert. Die 
het belang van beweging in zijn algemeenheid benadrukt, 
vooral voor mensen met onregelmatig werk, zittend werk, 
vet eten, roken.’

‘Inactiviteit is een groot probleem. Jaarlijks overlijden 
in Nederland achtduizend mensen, eenvoudig omdat ze 
onvoldoende bewegen.’ Logisch dat het antwoord van 
de Nijmeegse hoogleraar op de vraag in de titel van haar 
oratie: ‘Liever lui dan moe?’ NEE is. 

Goed nieuws voor iedereen die gezonder willen leven 
maar gruwt van de sportschool en geen tijd (of zin) heeft 
om zich ‘s avonds na het eten nog in een trainingspak 
te hijsen. ‘We hoeven ons echt niet per se in het zweet 
te werken op fiets of loopband. Of ‘s avonds na je werk 
nog door het bos te gaan hollen. Begin eens om actief te 
zijn in je dagelijks leven. Wie vijf keer per week een half 
uur sport maar de rest van de dag voornamelijk zit, doet 
minder voor het lichaam dan wie door de dag heen actief 
is. Dus loop rond, pak de fiets, neem de trap, stoei met 
de kinderen, maai het gras of maak desnoods het huis 
schoon maar dóe iets.’
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De nieuwe Wet Zeggenschap Lichaamsmateriaal (WZL) 
gaat het gebruik regelen van lichaamsmateriaal dat voor 
een medisch onderzoek is afgenomen. Het afnemen van 
lichaamsmateriaal gebeurt al decennia lang en er was 
nooit een aanleiding om te overwegen of het ook voor 
iets anders gebruikt zou mogen worden dan waarvoor het 
is afgenomen. Het lichaamsmateriaal werd slechts door 
ziekenhuizen bewaard om later te kunnen vaststellen of 
de diagnose juist is gesteld. Maar dat motief ligt al ver 
achter de huidige situatie. Tegenwoordig wordt het ook 

gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en voor het 
ontwikkelen van nieuwe medicijnen. Patiënten of donoren 
hoeven daarvan niet op de hoogte gesteld te worden 
-sterker nog- zij hebben in juridisch opzicht geen enkel 
recht waarop zij kunnen steunen om enig zeggenschap op 
te eisen. De nieuwe wet moet hier verandering in brengen, 
mede omdat doordat de wetenschap voor wat betreft de 
DNA-techniek indrukwekkende vorderingen maakt en er 
op dit terrein steeds meer mogelijk is en die mogelijkheden 
tot verstrekkende gevolgen kunnen leiden. 

NIEUW:
DE WET ZEGGENSCHAP LICHAAMSMATERIAAL…

Waar gaat het eigenlijk over?

Tekst: Willem van Herwijnen

De Wet Zeggenschap Lichaamsmateriaal. Lichaamsmateriaal, een andere woord was kennelijk niet voorhanden, 
want of de titel van de wet - die overigens nog in de steigers staat - met dit woord nou echt lekker bekt? Niet 
bepaald dus, en er is daarbij niet over een nacht ijs gegaan. Sinds 1989 wordt er al over gesproken en nu, 28 jaar later 
heeft noch koningin Beatrix, noch koning Willem-Alexander er een handtekening onder kunnen zetten. Waarover 
gaat het eigenlijk? De wet handelt over het lichaamsmateriaal dat door artsen is afgenomen en in weefselbanken 
ligt opgeslagen. Res nullius zou je kunnen denken, maar door de huidige wetenschap is dat te snel door de 
bocht. Lichaamsmateriaal kan worden gebruikt voor medisch onderzoek, het trainen van medici of het afstellen 
van bijvoorbeeld bloedmachines. Daar zullen weinig mensen op tegen zijn. En voor strafzaken? Hier heffen met 
name advocaten en artsen maar ook wel ethici een waarschuwende vinger op. Hier komt privacy en het medisch 
beroepsgeheim om de hoek kijken en daar wordt heel verschillend over gedacht! Hoort de overheid erop toe te 
zien dat het recht zijn beloop krijgt? Zou de privacy van een verdachte, die een ernstige inbreuk op de privacy en 
de lichamelijke integriteit van een slachtoffer heeft gemaakt, daar niet enigszins ondergeschikt aan mogen zijn? En, 
een heel ander voorbeeld in het kader van deze wet, wat te denken van ziektekostenverzekeraars die beslag weten 
te leggen op lichaamsmateriaal en door het DNA te analyseren, de hoogte van de ziektekostenverzekering van een 
individuele verzekerde kan gaan bepalen..? Een verkenning.



Rathenau Instituut
Om hoeveel opgeslagen lichaamsdeeltjes gaat het 
eigenlijk? Om heel veel! Ga maar na. Dagelijks nemen 
artsen bij duizenden patiënten weefsel af voor onderzoek 
en leveren ook nog eens duizenden mensen urine in, dat 
allemaal bewaard wordt in weefselbanken en -archieven. 
In 2009 becijferde het Rathenau Instituut al dat er wel 
50.000.000 stukjes lichaam, van veertien miljoen mensen 
opgeslagen liggen. Het Rathenau Instituut is een door 
de overheid opgerichte, onafhankelijke organisatie die 
debatten over wetenschap en techniek organiseert om de 
publieke en politieke meningsvorming over maatschap-
pelijke kwesties te stimuleren.

Inhoud   
Wat gaat de WZL allemaal regelen? De twee belangrijkste 
uitgangspunten zijn:
•  De burger heeft zelf zeggenschap over het 

lichaamsmateriaal en
•  Materiaal dat is afgenomen mag niet voor iets 

anders worden gebruikt dan waarvoor het is 
afgenomen.

De wet beschermt het publiek dus tegen ongewenst 
gebruik van het eigen lichaamsmateriaal, door wie dan 
ook. Tenminste, wanneer ze niet onder enkele uitzonde-
ringen vallen. Deze uitzonderingen zijn gericht op de 
bevordering van de gezondheid en het creëren van een 
veilige samenleving. In het wetsvoorstel wordt daartoe 
een drietal uitzonderingen benoemd:
•  Gebruik voor kwaliteitsbewaking van de 

gezondheidszorg. 
Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan de 
kalibreren van machines die bloed moeten verwerken 
of het trainen van medisch personeel die met lichaams-
materiaal moeten werken in hun werk.
•  Het gebruik voor onderwijs- of onderzoeks-

doelstellingen.
Voorop moet het algemeen belang staan, waarbij 
waarborgen besloten liggen die ervoor zorgen dat de 
persoonlijke levenssfeer van de donoren niet kan worden 
geschaad én het moet om een situatie gaan waarbij 
toestemming vragen onmogelijk is of onevenredig veel 
inspanning kost.
• In strafzaken.
Omdat hierbij het medisch beroepsgeheim een rol speelt, 

is de artsenfederatie KNMG bij het opstellen van de 
waarborgen betrokken geweest. Zou deze uitzondering 
niet in de wet opgenomen zijn, dan zou het opgeslagen 
lichaamsmateriaal nooit voor de opsporing van ernstige 
misdrijven kunnen worden gebruikt, iets wat voor de 
indiener van de wet, de VVD-minister Schippers van 
Volksgezondheid, ongewenst is. Er zijn zes nadere 
voorwaarden opgenomen waaronder lichaamsmateriaal 
voor politiewerk verkregen kan worden:
1.  Het moet om ernstige misdrijven gaan waarop 

een gevangenisstraf van acht jaar of meer op 
staat, zoals moord en verkrachting;

2.  De verdachte moet met naam en toenaam bekend 
zijn, waardoor het een gerichte actie betreft;

3.  Afname van de verdachte zelf is niet mogelijk 
omdat deze overleden of vermist is;

4.  Het materiaal is het laatste middel om het bewijs 
rond te krijgen;

5.  Een speciale commissie moet er advies over 
uitbrengen;

6.  Het advies van de commissie wordt aan een 
rechter voorgelegd om te bepalen of het lichaams-
materiaal in een specifiek geval gebruikt mag 
worden.

Misverstanden
De WZL lijkt volgens sommigen een opstap te zijn voor 
een nationale DNA-bank, maar niets is minder waar. 
Voor zo’n centrale opslag biedt deze wet in ieder geval 
geen ruimte. Het lichaamsmateriaal wordt en blijft in 
de ziekenhuizen en laboratoria bewaard. Ook de vrije 
toegang tot het lichaamsmateriaal door het Openbaar 
Ministerie is door de stringente voorwaarden slechts tot 
een uiterst minimum beperkt. De nieuwe wet lijkt het 
medisch beroepsgeheim te beperkingen, zo wordt links 
en rechts door criticasters wel beweerd. Ook dat is een 
misverstand. De voorwaarden die de Hoge Raad op basis 
van de bestaande wetgeving heeft gesteld, liggen -tot nu 
toe- niet in een wet vast. De WZL regelt dit nu wel allemaal 
definitief.

Consultatie
De wet ondergaat een consultatieronde. Er kunnen dus 
nog aanvullingen worden toegevoegd en/of beperkingen 
worden aangebracht. Wat zou er nog aangepast kunnen 
worden? Er staat in de WZL niets over het gebruik van het 
lichaamsmateriaal voor bijvoorbeeld het identificeren van 
slachtoffers bij grote rampen. Met de ramp met de MH-17 
nog vers in het geheugen ligt hier wellicht een kans dit 
alsnog op te nemen. 

Het grote voordeel van deze toepassing -zonder hier 
al te diep op in te gaan- is de snelheid waarmee slachtoffers 
geïdentificeerd kunnen worden. Nabestaan-den hoeven 
hierdoor niet lang in onzekerheid te verkeren en voor de 
forensische onder-zoekers wordt het identificatiewerk 
een stuk minder belastend en minder tijdrovend. 
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Zou de mogelijkheid van het gebruik van het lichaams-
materiaal voor grootschalige identificatie bij rampen er 
enerzijds aan de WZL toegevoegd kunnen worden, voor 
wat betreft de mogelijkheid om het lichaamsmateriaal 
voor het strafproces te kunnen gebruiken, zouden er 
anderzijds daarvoor wat minder voorwaarden opgenomen 
moeten worden. Zoals het in de wet nu voorgesteld wordt, 
is het gebruik alleen mogelijk wanneer een verdachte 
met naam en toenaam bekend is. Dit werpt een te hoge 
drempel op. Privacy en het medisch beroepsgeheim 
spelen een belangrijke rol bij de beperkte mogelijkheid 
die de wet nu biedt. Beide elementen behoren in een 
democratische rechtstaat niet alleen goed gewaarborgd 
te zijn, maar ook te blijven. Echter, wanneer iemand de 
regels van de rechtstaat in ernstige mate overschrijdt en 
daarbij de rechtsorde schokt, zou dit moeten inhouden 
dat hij daarmee zelf zijn rechten reduceert. Niet de 
rechtstaat heeft hier dus een overwegende invloed op die 
beperking, maar degene die een ernstig misdrijf pleegt en 
daarmee de privacy en/of de lichamelijke integriteit van 
een ander aantast; in casu een verdachte dus. 

Verdachte
Er moet wel een verdachte in beeld zijn én er moeten 
zwaarwegende verdenkingen tegen hem/haar zijn. 
Bijkomend voordeel, een rechercheteam werkt vaak 
van ‘breed naar klein’. Door de mogelijkheid van een 
vergelijking van DNA-materiaal, komen mensen die in 
de huidige situatie recherche-technisch nader bekeken 
moeten worden, helemaal niet meer in beeld omdat 
er geen overeenkomsten zijn met een gevonden DNA-
spoor. Zij hoeven niet uitgesloten te worden omdat ze 
niet eens meer in beeld komen. Schending van privacy is 
dus helemaal niet aan de orde. Privacy mag, evenals het 
medisch geheim, geen doel op zich zijn. In de discussies 
die gevoerd worden lijkt dat echter vaak wel zo te zijn. 
Vaak wordt aangevoerd dat het lichaamsmateriaal voor 
een ander doel is afgegeven dan waar het vervolgens voor 
gebruikt gaat worden. Op zich is dit waar, maar wat is het 
principiële verschil met het afnemen van dactyloscopische 
sporen van bijvoorbeeld een glas? Die sporen zijn ook 
niet door een verdachte achtergelaten met als doel te 
gebruiken voor een strafrechtelijk onderzoek…

Peter R. de Vries
Wanneer de vraag over het principiële verschil aan 
misdaadverslaggever Peter R. de Vries wordt voorgelegd, 
reageert hij met een kort lachje: ‘Aardig gevonden, maar 
zo werkt het niet. Het feitelijke verschil is dat het bij het 
bedoelde lichaamsmateriaal om écht menselijk DNA gaat. 
Een dactyloscopisch vingerspoor bevat daarentegen geen 
menselijk DNA-materiaal en het zijn dus onvergelijkbare 
grootheden.’ Peter laat een korte pauze vallen en vervolgt 
gedecideerd: ‘De politiek heeft overigens vaak last van 
koudwatervrees als het om DNA gaat. Het heeft lang 
geduurd maar uiteindelijk is in tamelijk korte tijd is de 
wetgeving wel behoorlijk uitgebreid. Sinds 2012 is ook 

DNA-verwantschapsonderzoek toegestaan. Wetgeving is 
er om de samenleving te dienen en niet om een kleine 
groep delictplegers tegen vervolging te beschermen. Dat 
verliezen tegenstanders nog weleens uit het oog als zij 
pleiten tegen een verruiming van de wetgeving. Daarbij, 
het medisch beroepsgeheim is niet zo absoluut als de 
meeste mensen veronderstellen, daar zijn al diverse 
uitzonderingen op…’   

Tot slot
Een dergelijke aanpassing van de WZL zal niet tot een 
moreel verval van de rechtstaat leiden, hetgeen sommigen 
willen doen geloven. Er zijn meer kansen te behalen dan 
er dreigingen worden binnengehaald. Zeker niet wanneer 
er blijvend wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van de 
politie en het openbaar ministerie. De publieke opinie 
lijkt voor wat betreft het gebruik van lichaamsmateriaal 
een liberalere houding aan te nemen dan vaak door 
beleidsmakers wordt verkondigd. Dus anders toch maar 
weer een referendum..?    

‘De politiek heeft overigens vaak last van 
koudwatervrees…’

Peter R. de Vries
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Tekst: Gerda Preusting

Op 21 mei werk bekend gemaakt dat politievrouw Ellie Lust de winnaar was geworden van de Jos Brink 
Oeuvreprijs 2017. De bekende Amsterdamse politiewoordvoerster kreeg de tweejaarlijkse prijs voor mensen die 
zich inzetten voor een betere positie van onder anderen homo’s en transgenders uit de handen van minister Jet 
Bussemaker (Emancipatie) in het Oude Luxor Theater in Rotterdam. 

De jury koos Ellie Lust vanwege haar grote zichtbaarheid en voorbeeldfunctie als lesbische vrouw, zowel binnen de 
LHBTI-gemeenschap als daarbuiten in brede kringen van de maatschappij. Ze heeft homoseksualiteit bovendien 
bespreekbaar gemaakt bij de politie, oordeelde de jury: ‘Iets wat in het verleden niet altijd even gemakkelijk is geweest 
bij deze organisatie.’ In de jury zaten Paul de Leeuw, modeontwerper Jan Taminiau en Lisette Kuyper (SCP-onderzoeker).

De andere genomineerden waren het Amsterdamse café Lellebel en de voorzitter van het Nederlandse Netwerk voor 
Intersekse Miriam van der Have. De oeuvreprijs bestaat uit een geldbedrag van € 10.000,--.

Landelijke bekendheid kreeg Ellie al door haar woordvoerderschap voor de eenheid Amsterdam en nog meer door 
deelname aan het populaire televisieprogramma: Wie is de mol? Daardoor werd ze in één klap een BN-er. Ze is eveneens 
het gezicht van politienetwerk Roze in Blauw. Over het winnen van de Jos Brink Oeuvreprijs 2017 zegt ze desgevraagd: 
´Een eervol en trots moment. Ook voor de andere collega’s van Roze in Blauw.´

ELLIE LUST WINNAAR JOS BRINK OEUVREPRIJS
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