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Voor u ligt de eerste editie van het Allround Politie Nieuws van 2019. Ook dit jaar 
brengen wij u weer vol enthousiasme dit mooie magazine. Een magazine vol artikelen, 
interviews, achtergrondinformatie, meningen en uitspraken over de Nationale Politie.

We starten dit jaar met een interview met Henk Krol, 50PLUS. In dit interview geeft 
hij op een duidelijke wijze zijn gedachten en betrokkenheid weer ten aanzien van de 
Nationale Politie. Een betrokken en bevlogen politicus die niet “standaard” is maar het 
belang op geheel eigen zienswijze ventileert. 

Daar waar iedereen het jaar gevoelsmatig nog rustig aan het opstarten is draaien de 
radertjes toch alweer op volle toeren. Misschien blijft het gevoelsmatig, maar vanuit 
een automatisme doen we toch de dingen die we moeten doen. Het kan zijn dat dit 
gevoel van niet-productief zijn een onderdeel is van de donkere dagen waarin wij in de 
winter leven. Laten we het op een gevoel houden want ondanks dit gevoel draait alles 
gewoon door. 

De politici, de politieman/vrouw op straat, de werkgroepen die voor een verbetering 
van de kwaliteit moeten zorgen. Alles en iedereen draait op volle toeren. Hoe goed is het 
dan om te zien dat bijvoorbeeld de verankering van de gebiedsgebonden politie vorm 
gegeven wordt en dat het “betekenisvol afhandelen” nog meer geborgd gaat worden. 
Alleemaal zaken die ervoor gaan zorgen dat er een nog betere Nationale Politie komt. 

Enigszins verlicht door de pseudo lentedagen van het afgelopen weekend voel ik de 
energie opkomen en verdwijnt het gevoel van de niet productiviteit als sneeuw voor 
de zon. 

Veel leesplezier!

Team Allround Politie Nieuws



In de zomer van 2018 had ik voor het eerst telefonisch contact met Henk Krol. Hij belde mij naar aanleiding van 
een gestuurde mail. Gelukkig kreeg ik geen standaard mail terug zoals laatst van een andere politieke partij. Wat 
mij direct opviel bij de eerste kennismaking was, de enorme betrokkenheid bij de dienders op straat en de grote 
actuele dossierkennis van Henk bij de huidige beslismomenten van de Nationale Politie. Ik wilde Henk Krol heel 
graag spreken over de door zijn 50PLUS partij ingediende motie, die het mogelijk moet maken een nieuwe politie 
medaille in te voeren bij de Nationale Politie. Zie het voorstel van motie 04 juli 2018 met nummer hoofddossier 
kamerstukken 29628 en motienummer 796.

Vandaag reis ik naar Den Haag en of de duvel er mee speelt, verlies ik op het perron mijn treinkaartje. Koffie kopen, 
haast en telefoneren gaan niet samen. Gelukkig vindt een medewerker van handhaving mijn kaartje en zit ik nog net op 
tijd in de trein. In Den Haag kan ik de ingang van het gebouw niet vinden en na een rondje om de tweede kamer en tien 
agenten verder kan ik me aanmelden. Kennelijk heb ik iets te goedkope schoenen want ik moet mij bij de scan bijna 
helemaal uitkleden. Het blijkt dat er in mijn zolen een metalen plaatje zit. Een beetje gênant want bij het ophalen van 

een fractiemedewerker loop ik nog in pak op mijn sokken en trek ik ondertussen haastig mijn schoenen aan. 

Aangekomen in de nieuwe vleugel zit Henk Krol achter zijn bureau. De werkkamer ziet er 
opgeruimd en netjes uit. Iets onwennig voor mij, mag ik jij tegen hem zeggen. Henk Krol ziet 
eruit als Henk Krol en hij geeft je meteen het gevoel dat je welkom bent. Henk Krol steekt 

direct van wal. Hij geeft aan dat 2019 een zeer belangrijk jaar is voor de kamer. 

Henk Krol: “Ik wil een statement maken én ik wil twee dingen uitleggen voor het 
interview begint. Ik ben geen politicus. Ik ben VOLKSVERTEGENWOORDIGER en geen 

standaard politicus. Daarom ben ik altijd laagdrempelig benaderbaar en begeef ik 
mij onder de gewone mensen zoals jij en ik. Ik praat geen Haagse wollige taal en 

verschuil mij niet achter woordvoerders. Ik ben bereikbaar. Wij krijgen 600 mails 
per dag van mensen die aangeven hoezeer ze geraakt worden door het huidige 
beleid van de huidige coalitie. Ik zou alle agenten de tip willen geven om toch 
even verder te kijken dan een simpele verkiezingsflyer in 2019. Wij dienen als 
50PLUS veel moties in. Moties zijn een verzoek tot aanpassing van beleid van de 
regering. Als een motie door de kamer wordt aangenomen door te stemmen 
is dit een opdracht aan de regering om die motie uit te voeren. In de tweede 
kamer heeft de huidige coalitie een krappe meerderheid. VVD, D66, CDA en 
ChristenUnie hebben als speerpunt de verbetering van de middeninkomens, 
het investeren in veiligheid en het herstel van vertrouwen van de burgers 
in de politiek. Ik zie het niet terug! Maar wat doen VVD, D66, CDA en de 
ChristenUnie? De coalitie schiet bijna iedere goed onderbouwde motie af. 
De motie “Voorkomen van meer pensioenkortingen”, verworpen. De motie 
“twee procent rekenrente voor pensioenen invoeren”, verworpen. 

HENK KROL:
De tweede kamer is belangrijk. De eerste kamer is belangrijk 

maar de huiskamer is het allerbelangrijkste!

7Allround Politie NieuwsAllround Politie Nieuws 6
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De motie “Bevriezen van de pensioenleeftijd op 66 jaar”, verworpen en ga zo maar door. De lezer van dit artikel kan 
beter voor zichzelf opkomen door anders te gaan stemmen. De 75 leden van de Eerste Kamer worden gekozen door 
de leden van de twaalf Provinciale Staten. De leden van Provinciale Staten worden op hun beurt gekozen door de 
burgers van de provincie. Op woensdag 20 maart 2019 mogen wij stemmen voor de Provinciale Staten. Dit is het 
bestuur van een provincie. De verkiezingen in 2019 zijn hele belangrijke want de burgers kunnen nú het verschil maken. 
Hoewel de eerste kamer wetten van de tweede kamer niet kan veranderen kunnen ze de aangenomen wetten van de 
tweede kamer wel verwerpen. Als de huidige coalitie een minderheid heeft in de eerste kamer moet de tweede kamer 
veel beter gaan luisteren naar de oppositiepartijen. De Nationale Politie gaat in de komende vijf jaar 17.000 agenten 
werven. De huidige regering laat diezelfde agenten keer op keer in de kou staan. Ja, er is een cao afgesproken maar 
er is geen regeling voor de 50+ agenten en al helemaal geen ouderenbeleid voor de 60+ agenten. De reorganisatie 
van de politie tot Nationale Politie heeft meer tot problemen geleid dan tot oplossingen. De praktijk bewijst het op 
een verschrikkelijke manier. Ik kan een reeks van voorbeelden van problemen opnoemen die door de komst van 
de Nationale Politie niet zijn opgelost, maar juist zijn verergerd. Zo is het aantal agenten op straat per dag slechts 
7.000, waar er 20.000 nodig zijn. Het hoge ziekteverzuim van zeven procent betekent dat er van de 60.000 agenten er 
permanent 4.200 niet inzetbaar zijn. “Daar kun je niet tegenop werven. Dus moet je wat aan de basis doen. Waardering 
en beter salaris.” 

De motie voor de politie medaille
Henk Krol: “Politieman en -vrouw zijn is een zwaar beroep. Gisteravond hadden wij in de kamer de evaluatie over de 
Nationale Politie. Wij hebben bewondering voor wat de politie doet. De coalitie roept van alles. Maar toch deugt er 
iets niet. Geen goed salaris, geen schouderklopje en geen afspraken over eerder stoppen. Kijk naar de nieuwe cao. 
Dit beroep redt je niet tot je 69e. Je mag altijd blijven doorwerken want dat doe ik zelf ook. Maar er moet wel een 
mogelijkheid zijn om eerder te stoppen zonder dat je failliet bent.” 

U heeft vanmorgen meegelopen bij een bijzondere combinatie van havenwerkers en politie. Als wij het over 
maatschappelijke verbinding hebben zou ik dit een voorbeeld willen noemen van zij aan zij staan in de maatschappij. 

Waarom bent u juist naar deze demonstratie op de 
Maasvlakte gegaan?
Henk Krol: “De politieagent voelt zich niet gehoord. Ik hoor 
steeds meer dat de administratieve druk toeneemt. Alles 
moet verantwoord worden en over alles wordt vergaderd. 
De politie wil tussen de burgers op straat staan en wil niet 
binnen zitten. Meekijken op straat vóórdat de problemen 
ontstaan. Daar zijn jullie goed in. Dan denk ik wel eens. 
MINISTER! ga nu ook eens een keer echt praten met de 
mannen en vrouwen op straat! Gewoon werkbezoeken 
afleggen. Niks regisseren via communicatie en hordes 
chefs die vertellen hoe goed het gaat. Een dikke lunch en 
een chef die regisseert en souffleert hoe leuk het werken 
bij de politie is. De minister zou eigenlijk eens een week 
undercover moeten meedraaien. 

‘Op woensdag 20 maart 2019 mogen wij 
stemmen voor de Provinciale Staten. Dit is het 
bestuur van een provincie. De verkiezingen 
in 2019 zijn heel belangrijk. want de burgers 
kunnen nú het verschil maken.’ 

Er is een ongekende drive om het goed te doen en er is 
liefde voor het vak. Het is voor jullie meer een roeping 
dan een gekozen vak. Dus ik vraag meer waardering 
voor het politiewerk.  Daarom een nieuwe politie 
medaille. Vanuit dit oogpunt heeft mijn partij 50PLUS 
met een motie voorgesteld aan de tweede kamer 
om een medaille in te voeren. Dit heeft wel twee jaar 
geduurd. Uiteindelijk is deze motie aangenomen. In 
een brief van het directoraat van de politie -vindbaar 
op internet met nummer 2427442 van 16 november 
2018 staat een stuk over het medaillebeleid van de 
politie. Toekenning zou op basis zijn van handelend 
optreden vanuit de kernwaarden integer, betrouwbaar, 
moedig en verbindend. De medaille is bestemd voor 
de politiemedewerker die uitzonderlijke verdiensten 
heeft verricht op operationeel-, bedrijfsvoerings- of 
op leidinggevend gebied binnen de politieorganisatie, 
of door individueel optreden jegens politiecollega’s 
tijdens levensbedreigende situaties. Ik ga er op letten 
dat de gewone dienders deze medaille ook gewoon gaan 
krijgen.”

Henk Krol: “Ja maar natuurlijk… Juist de groep agenten 
met PTSS die vooraan heeft gestaan, hard gewerkt heeft 
en de klappen heeft opgevangen heeft wat mij betreft 
aanspraak op de nieuwe politie medaille. Ik ga nu eerst 
kijken wat er binnen de politie aan richtlijnen komen 
want ik voer de invulling ervan helaas niet uit. Het liefst 
zou ik zien dat er verschillende medailles komen. Ik ben 
blij dat het er nu is. In maart 2019 is het zover. De eerste 
medailles worden straks met terugwerkende kracht 
uitgereikt. Daarbij zou ik willen dat de politieagenten die 
op uitzending gaan bij terugkomst een veteranenstatus 
krijgen, net als bij het leger. De VVD was van oudsher de 
partij van law and order maar het lijkt er nu bij kabinet 
Rutte drie op dat het vooral geen geld mag kosten. Als wij 
een goed politieapparaat willen hebben waar mensen 
zich gewaardeerd voelen varen wij er als burgers wel 
bij.

PTSS en politie medaille
Zouden wat u betreft politieagenten die PTSS 
hebben opgelopen door ernstige incidenten 
tijdens hun werk deze medaille ook moeten 
krijgen. Hoe kijkt u daar tegen aan? Weet u ook 
wie de inhoudelijke voorwaarden gaat maken 
voor deze toekenning?
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Het pensioen
Henk Krol: “50PLUS partij denkt op een verstandige manier na over het pensioen. Of je nu jong of oud bent. Vroeg of 
laat krijg je ermee te maken. Zeker bij de politie omdat een deel van jouw salaris NIET pensioengevend is. Ik ga hier 
geen politiek praatje houden maar de naam 50PLUS schrikt mensen af. Wij zijn er voor iedereen. Standpunten van een 
partij moeten je aanspreken. Voor de toekomstige generaties is het van belang op een fatsoenlijke leeftijd met werken 
te kunnen stoppen. Dus ook bij de politie. Ik pleit voor 65 jaar. Dit kan als je de huidige rekenrente aanpast. Die staat nu 
op 1%. Dat is alleen om goedkoop geld te kunnen lenen aan zuidelijke landen. Verhoog dit nu naar 2% en er kan veel 
meer. Er zit 1500 miljard in de pensioenkassen! De pot wordt belegd en niet tegen deze rente. Half vastgoed Manhattan 
is van Nederlandse pensioenfondsen. De winst is tussen de 7% en 9%. Het zou ook heel goed voor de economie zijn 
als er weer een indexatie van de pensioenen komt. Op dit moment gaan veel agenten met pensioen. Het politiesalaris 
is opgebouwd uit variabele toeslagen. Gepensioneerden schrikken van hun pensioen. De afgelopen tien jaar is er een 
inkomensverschil van 12% tot 20% is ontstaan tussen werkenden en gepensioneerden.”

De nieuwe gemeente politie
Henk Krol: “Niets ten nadele van de boa’s van handhaving maar voor het publiek is het niet meer duidelijk. Hoeveel 
verschillende soorten boa’s zijn er nu wel niet. Eigenlijk zou je gradaties binnen één politie moeten hebben. De boa’s 
zou je moeten onderbrengen bij de politie, geen systemen naast elkaar. Dit is niet efficiënt. Breng de agent weer terug 
naar de straat. Daarbij zou ik liever hebben dat er meer service wordt verleend. Je zal maar op het platteland wonen. 
Wie gaat er nu digitaal aangifte doen? Zeker als je ouder wordt. Steeds minder mensen doen aangifte en waarom? 
Omdat steeds meer politiebureaus zijn dichtgegaan. De werkdruk uit de politie memo is 6,7 op een schaal van 10. Dit 
is een abstract getal. De administratie kan toch veel intelligenter. De gemiddelde burger is heel blij met zijn dienders. 
De gemiddelde burger is alleen niet blij dat hij/ zij de diender op straat niet meer ziet. Die moet je dus niet vervangen 
door goedkopere handhavers. Je moet het geweldsmonopolie niet verschuiven. Chefs ga beter met je arbeidskapitaal 
om. Maak keuzes.”

Henk Krol: “Ik herhaal het nog maar eens. Iedereen die 
denkt dat ik politicus ben heeft het niet gesnapt. Ik ben 
volksvertegenwoordiger. En dat wil ik echt zijn. Ik ga het 
hier nog eens een keer op de muur plakken. De tweede 
kamer is belangrijk. De eerste kamer is belangrijk maar de 
huiskamer is het allerbelangrijkste!” Om Henk Krol in deze 
donkere dagen te helpen om het dossier Nationale Politie 
te blijven volgen heb ik een politielampje meegenomen. 
Blijf ons volgen als volksvertegenwoordiger en blijf komen 
met mooie ideeën. Van mij krijgt Henk Krol een dikke 
duim voor waardering van ons vak. Een leuke man met 
een goed gevoel voor humor en een gezonde blik op ons 
werk. 
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Kroongetuige is het derde en tot nog toe meest spraakmakende boek van majoor 
Marco Kroon, ’s lands hoogst onderscheiden en meest omstreden militair. Het boek 
is al net zo openhartig, zelfkritisch en rauw als zijn vorige publicatie Danger Close, waarin 
hij schrijft over zijn tijd als pelotonscommandant van SFTG Viper: de Nederlandse 
Special Forces in Afghanistan. Verwacht deze keer echter geen geromantiseerde Andy 
McNab of Tom Clancy. Want Kroongetuige kent geen heldendom of overwinnaars. 
Tenzij je overleven als een overwinning ziet. Wat het wel is? ‘Verwerking, troost en 
opoffering,’ zegt Kroon. ‘Want ik besefte: wat ik heb meegemaakt, is zeker niet het 
ergst denkbare. Sommigen hebben in dienst van Nederland zelfs hun leven gegeven. 
En wat te denken van agenten en hulpverleners? Zij ondergaan dagelijks stress, 
frustratie, onmacht, bedreigingen en confrontaties.’ Voor de nabestaanden van degenen die 
het hoogste offer hebben gebracht, richt Kroon nu een stichting op: Stichting H.E.A.R.T.

Marco Kroon houdt met grote moeite zijn emoties en gezichtsuitdrukking in bedwang. Hij 
wil, mag en kan niet praten over de omstandigheden waarbinnen hij, nu meer dan tien jaar 
geleden, tijdens een staatsgeheime missie in Afghanistan door de vijand werd ontvoerd en 
mishandeld. Alleen over het geïsoleerde ‘incident’, het onderwerp van zijn boek, wil hij iets 
kwijt. En over de emoties die soms onder het oppervlakte borrelen.

MARCO KROON
H.E.A.R.T voor het uniform

Gevangen en mishandeld
De feiten zijn de meesten inmiddels wel bekend. Begin 2017 vertelde Marco Kroon 
discreet bij Defensie zijn persoonlijke verhaal. Hij had de verwachting dat dit 
vertrouwelijk zou blijven en de eventuele consequenties intern opgelost zouden 
worden. Helaas was dit niet zo. Daarom kón hij begin 2018 niet anders dan er zelf mee 
naar buiten komen. Het verhaal stuitte op groot ongeloof. Tijdens een geheime missie 
zou hij zijn gevangengenomen en mishandeld. In een confrontatie die hierop volgde, 
doodde hij de vijand die hem martelde. De verontwaardiging in de media leek wel 
geënsceneerd, zo eenluidend was de kritiek. ‘Kroon verraadt staatsgeheimen.’ ‘Kroon 
moet zwijgen.’ ‘Kroon brengt zijn collega’s in gevaar.’ De Ridder Militaire Willems-Orde 
zou psychisch labiel zijn, lijdend aan PTSS. ‘Een fantast.’ Fantast? ‘Het voelde soms 
onmenselijk dat ik geen recht had op mijn verhaal,’ vertelt Kroon. ‘De media gaven 
me niet de ruimte en aan een kant snap ik het wel. Je verwacht niet van een oude 
ijzervreter met zo’n boeventronie dat-ie worstelt met een trauma. Dat hij, en niet eens 
op het slachtveld, een ervaring heeft gehad die hem bijna kapot maakte. Bijna,’ voegt 
hij er nadrukkelijk aan toe. 
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Stille strijd
Burgers lijken soms moeite te hebben met de waarheid. 
Toch is het realiteit: in ons land en de wereld woedt een 
stille strijd. Kijk maar eens naar de geheime operatie op 
een vakantiepark in Weert. Daar werd kort geleden nog 
een terreurcel opgerold. Met Kalasjnikovs en bomvesten 
stond een groep IS-sympathisanten op het punt 
aanslagen te plegen in Nederland. Undercoveragenten 
gaven de terroristen een wapentraining, waarna ze, 
na een kort vuurgevecht, werden ingerekend. Andere 
terroristen werden in Arnhem gearresteerd. Om een 
vredige samenleving in stand te houden en chaos buiten 
de deur, brengen militairen, politieagenten en andere 
hulpverleners dagelijks hun offer. Hun succes garandeert 
een vredige samenleving, maar vanuit die vreedzame 
realiteit is het heel erg lastig om die andere, rauwere, 
werkelijkheid te beseffen. Uit ongeloof bij het publiek, zo 
is in elk geval bij Marco Kroon gebleken, kan de militair, 
agent of andere hulpverlener maar moeilijk op begrip 
rekenen. Dus moet hij of zij zelf en alleen de ervaring 
verwerken. 

‘Mijn collega’s, mijn wapenbroeders, kennen de realiteit 
van mijn werk wél. Ze weten ook waar ik voor sta, 
wat ik belangrijk vind en waarom: loyaliteit aan het 
hoger belang en ondergeschiktheid aan collectief. En 
natuurlijk: een stabiel thuisfront, want zonder thuisfront 
ben ik nergens,’ zegt Kroon. Dat is heel letterlijk zo. 
Zonder thuisfront was Marco Kroon nu immers nergens 
geweest. Want, zo blijkt uit zijn boek Kroongetuige: 
telkens weer werd hij mishandeld, voortdurend leefde hij 
in de gedachte dat elk moment het laatste kon zijn ‘Dit is 
het. Ze gaan me executeren. Game over, Marco’, schrijft 
hij. Soms wilde hij strijdend ten onder gaan, maar steeds 
weer hield hij hoop om zijn vriendin en kinderen - zijn 
thuisfront - terug te zien. Zijn hoop deed letterlijk leven, 
omdat wanhoop in die situatie het einde had betekend.

Verwerking van ellende
Lange tijd kon en mocht Kroon zich niet verdedigen 
tegen alle beschuldigingen en beledigingen die over hem 
werden uitgestort. Wat hij had meegemaakt was immers 
staatsgeheim. Wat niemand wist en waar niet over werd 
gesproken: alles wat hij destijds (en nu in Kroongetuige) 
over het incident naar buiten bracht, gebeurde met 
medeweten van zijn werkgever: Defensie. Wat hij níet 
vertelde, de volledige toedracht, schreef hij op. Met 
tranen in zijn ogen, onthult hij nu, ramde hij ’s nachts 
de woorden eruit: soms jankend, vloekend en lachend. 
Beelden en gevoelens die hij al die jaren onbereikbaar 
diep had weggestopt, kwamen in al hun pijnlijke 
rauwheid weer naar boven. In plaats van ze opnieuw 
weg te drukken, liet hij ze nu toe. Druppelsgewijs. Alles 
ineens uit de ziel trekken, dat zou hem kapot hebben 
gemaakt. ‘De verwerking van al die ellende was immens 
en intens,’ zegt hij. 

‘Agenten en hulpverleners ondergaan 
dagelijks stress, bedreigingen en confrontaties. 

Sommigen gaven zelfs hun leven.’

‘Ik moest het alleen doen. En ontdekte dat ik niet alleen was…’ Want na afstand te hebben genomen tot zijn ellende en 
de allerheftigste gevoelens, kwam bij Kroon het besef die hij niet de enige was in uniform - of undercover - die zoveel 
ellende had meegemaakt. Sterker nog: hij besefte dat er nog dagelijks collega’s lijden onder hun ervaringen. Niet alleen 
militairen, maar juist ook veel politieagenten moeten immers soms dagelijks de stress, bedreigingen en confrontaties 
van hun werk ondergaan. ‘Wat mij als special forces operator is overkomen, is zeker niet het ergst denkbare. Anderen 
hebben hogere offers gebracht en meer geleden, ook in stilte. Dat weet ik, want ik ken ze. Elke militair, politieagent, 
brandweerman, zuster of ziekenbroeder die zijn of haar belang vrijwillig ondergeschikt maakt aan dat van het collectief, 
kan intens persoonlijke ervaringen hebben. Uiteindelijk zijn die niet te negeren, zoals ik zelf heb ontdekt’, schrijft Kroon 
dan ook.

                                                 Stichting H.E.A.R.T 
Nu Kroongetuige is verschenen, stort Marco Kroon zich op een nieuw project: 

Stichting H.E.A.R.T, ter ondersteuning van nabestaanden, kinderen en verwanten 
van gesneuvelde of zwaargewond geraakte Nederlandse militairen, agenten, 

brandweermannen en hulpverleners. H.E.A.R.T staat voor ‘His/Her Energy 
Always Remains Tangible’: Zijn of haar energie blijft altijd voelbaar. ‘Ik heb 

een aantal maten verloren en ik ken de pijn van het thuisfront. Zelf heb ik, 
soms tot mijn latere spijt, mijn land en mijn maten steeds weer verkozen 

boven mijn gezin. Mijn kinderen waren in Nederland veilig, vond ik. Een 
veiligheid waarvoor ik vocht, ver van huis. Ik deed wat ik moest doen 

en ben daar nog altijd trots op. Mijn drive om stichting H.E.A.R.T op 
te richten is misschien wel een soort van verkapte boetedoening 
uit respect en waardering voor de mannen en vrouwen die er juist 
niet zelf voor hebben gekozen om thuis afwezig te zijn. Stichting 
H.E.A.R.T laat door aandacht, erkenning en waardering de energie 
van  de weggevallen papa of mama toch altijd voelbaar blijven voor 
de kids en de rest van de achterban.’

‘Om een vredige samenleving in stand te houden en chaos buiten de deur, 
brengen militairen, politieagenten en andere hulpverleners dagelijks hun offers.’
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Kroons conclusie
Het boek Kroongetuige is voor Marco Kroon een instrument 
om H.E.A.R.T een goede start te geven. Een deel van de 
verkoop van het boek komt direct ten bate van de stichting. ‘Uit 
Kroongetuige,’ zo is Kroons conclusie, ‘is in korte tijd al enorm 
veel goeds voortgekomen: voor mij en voor anderen. Jammer 
is wel dat de media en de “experts” die vóór verschijning van 
het boek zo voluit in de aanval waren en mij op alle manieren 
het graf inschreven en lulden, plotseling heel erg stil blijven. 
Juist nu is aandacht voor mij en de stichting namelijk belangrijk. 
Collega’s, lotgenoten en dierbaren laten gelukkig wel heel veel 
positiefs van zich horen. Overigens opvallend veel vanuit de 
“politiehoek”. Hun reacties op het boek en de stichting waren 
en zijn hartversterkend en soms erg emotioneel. Die reacties en 
die positieve betrokkenheid hebben we nodig. Niet voor mij. Het 
draait ook absoluut niet om mij. Het gaat om de kinderen en 
nabestaanden.’

Lezers van Allround Politie Nieuws ontvangen €2 KORTING op een gesigneerd exemplaar. 
Ga naar www.marcokroon.nl/winkel, bestel een ongesigneerd exemplaar en vermeld op het bestelformulier APN2019. 
U ontvangt dan een exemplaar mét handtekening van Marco Kroon.

Lezers over Kroongetuige
• ‘Kroongetuige leest weg als een goeie oorlogsroman. Het liet me zelfs in mijn slaap niet los.’ 
• ‘Wat een verhaal. Geschreven zoals je bent.’ 
• ‘Ik ben een heel kritische lezer, maar had m zo uit. Heel spannend!’ 
• ‘Kon het niet wegleggen, maar ben ook ontdaan over de inhoud. Dat je dit al die tijd met je meegedragen hebt… pff.’

Help mee aan stichting H.E.A.R.T 
Stichting H.E.A.R.T ondersteunt nabestaanden en kinderen van gesneuvelde of zwaargewond geraakte Nederlandse 
militairen, agenten, brandweermannen en hulpverleners. De stichting is opgericht op initiatief van majoor Marco 
Kroon: Ridder Militaire Willem-Orde. Kroon is stafofficier relatiebeheer veteranen IGK. Samen met twee goede maten 
(beiden veteranen) bouwt hij nu aan het fundament van de stichting. Marco Kroon: ‘Met stichting H.E.A.R.T wil ik een 
leegte invullen die anderen onvrijwillig hebben achtergelaten. En dat wil ik doen samen met mensen die ik vertrouw 
en waardeer. Mensen, vrienden en maten met hun H.E.A.R.T op de juiste plek! Help je mee?’
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TWEEDE KAMERLID 
STIENEKE VAN DER GRAAF:

‘Ik wil mezelf niet opsluiten op het 
Binnenhof, maar het land in’

Allround Politie Nieuws 18

Stieneke van der Graaf kreeg voor haar partij de Christen 
Unie na de laatste verkiezingen op het nippertje een 
zetel in de Tweede Kamer. De Groningse strijdt al 
jaren tegen onrecht in de samenleving en geeft haar 
rechtvaardigheidsgevoel nu handen en voeten in het 
parlement. Ondanks de waan van alle dag doet ze waar 
ze goed in is: altijd mens blijven. De politie maakt deel 
uit van haar portefeuille. Ze draait graag een dienst mee 
en vindt het ‘ongelooflijk leerzaam om met wijkagenten 
op pad te zijn.’ Een politica met een missie.

Het is de week van het debat over het veelbesproken 
kinderpardon. En het is ook de dag waarop het debat over 
het klimaatakkoord wordt afgelast omdat VVD-er Klaas 
Dijkhoff niet komt opdagen. Kortom, volop reuring in de 
Tweede Kamer. Afspraken worden afgezegd, interviews 
uitgesteld. Zo ook het interview met Stieneke van der 
Graaf. Twee dagen later kan het gesprek wederom niet 
doorgaan, want een flinke verkoudheid speelt haar 
parten. De Wet van Murphy in het kwadraat. We tillen de 
afspraak over het weekend heen en dan lukt het wel. Een 
gesprek met een volksvertegenwoordiger die toch nog lid 
werd van de Tweede Kamer. Groningse versterking voor 
Den Haag: Stieneke van der Graaf (34) was het nieuwe 
Tweede Kamerlid voor de Christen Unie. Ze werd op 31 
oktober 2017 beëdigd na de vrijgekomen positie van de 
tot minister en vicepremier benoemde Carola Schouten.

Stieneke van der Graaf (Zwartsluis, 1984) woont in de 
stad Groningen. Op maandag werkt ze in Groningen, 
vervolgens drie dagen in Den Haag en op vrijdag gaat 
ze het land in. Het nieuwe jaar was nog maar even 
onderweg toen Stieneke al met prachtig nieuws op de 
proppen kwam. ‘Als alles goed gaat mogen mijn man en 
ik dit voorjaar een kindje verwachten. Zoals het nu lijkt zal 
ik vanaf eind maart tijdelijk met verlof gaan. Tot die tijd 
hoop ik nog vol enthousiasme mijn werk als Kamerlid te 
kunnen doen.’ Tijdens haar zwangerschapsverlof wordt 
ze vervangen door Nico Drost.
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Prachtige portefeuille
De portefeuille van het nog redelijk kersverse Kamerlid bevat naast infrastructuur, mediabeleid, 
binnenlandse zaken, Koninkrijksrelaties en regionaal beleid ook de onderwerpen justitie, veiligheid en 
Europa. Hoe verliep die verdeling? ‘Samen met mijn fractiegenoten heb ik gekeken naar wat mogelijk 
was, daarbij de eigen voorkeuren meenemend. De portefeuilles zijn in goed overleg verdeeld en ik ben 
heel blij dat ik politie en justitie erbij heb. Een prachtig takenpakket met onderwerpen die heel goed 
bij mij passen.’ Ze vindt de portefeuille een mooie uitdaging. ‘Het bestrijden van onrecht en streven 
naar een rechtvaardige samenleving loopt als een rode draad door mijn leven.’ Dezelfde thema’s die 
ze bij politie en justitie ook tegenkomt.

Provinciale Staten
Politieke ervaring deed Stieneke op in de Provinciale Staten van Groningen waarvan ze maar liefst 
tien jaar en acht maanden lid was. De voorkeur voor politiek kreeg ze als kind zijnde al van huis mee. 
‘Er werd thuis vaak over politiek gesproken. Dan heb je twee opties: je vindt het leuk, of je vindt 
het niet leuk. Ik vond het leuk! Mijn moeder was politiek actief en enkele familieleden waren lid 
van de gemeenteraad. Ik heb van huis uit een sterk rechtvaardigheidsgevoel meegekregen en was al 
jong ervan overtuigd dat politiek verandering teweeg kan brengen. In je eigen leven en dat van de 
ander.’ Bijzonder was dat Stieneke en haar moeder in 2007 gelijktijdig lid werden van de Provinciale 
Staten. Zij in Groningen en moeder in Overijssel. ‘We hebben die periode veel samen gedeeld. We 
hadden ook deels dezelfde portefeuille zoals bijvoorbeeld Jeugdzorg. Het was voor mij soms leerzaam 
om eens te kijken hoe ze het bij de buren in Overijssel deden. Dan had ik een kort lijntje met mijn 
moeder. De gehele Statenperiode is een waardevolle tijd geweest.’ Ze was al jong politiek bewust. Op 
de middelbare school werd haar belangstelling echt gewekt voor de politiek. En als 15-jarige bezocht 
ze een van de oprichtingsvergaderingen van de Christen Unie. ‘Toen dacht ik natuurlijk nog geen 
moment aan een Kamerlidmaatschap.’ Een rechtenstudie volgde. ‘In mijn werk hield ik me later bezig 
met mensenrechten en het bieden van kansen aan kleine bedrijven in ontwikkelingslanden. De kern 
van die verschillende dingen was voor mij steeds hetzelfde: recht doen waar onrecht plaatsvindt, ver 
weg en dichtbij. En ik sta nog steeds achter die keuze.’ Geen spierballentaal dus, maar ronduit vanuit 
haar hart. Stieneke van der Graaf is oprecht geïnteresseerd in haar medemens.

Zetel
Tijdens haar studententijd werd ze politiek actief en lid van de Christen Unie. Voor de Tweede 
Kamerverkiezingen stond ze op plaats zes van de lijst. ‘We hebben actief campagne gevoerd, voor een 
mooi resultaat,’ zegt ze daarover. ‘We zagen dat we groeiden, maar het bleef spannend tot het laatste 
moment hoeveel zetels dat zou opleveren. Eerst maar eens afwachten, dacht ik. Ik ging slapen toen 
de exit-polls zeiden dat we zes zetels zouden krijgen. Toen ik wakker werd, waren het er toch vijf. Een 
mooi resultaat, maar nét niet, was toen het gevoel.’ Een lange formatie volgde en, zoals gezegd, door 
de benoeming van Carola Schouten tot minister behaalde Stieneke van der Graaf alsnog een zetel in 
de Tweede Kamer. En daar was ze heel blij mee!

Op pad met wijkagent
Met de politie in de portefeuille wordt 
er van u verwacht dat u ook contacten 
heeft met politiemedewerkers. Hoe pakt 
u dat aan? ‘Ik vind het belangrijk om veel 
op pad te gaan met de mensen van de 
werkvloer en van hen te horen hoe het 
werkt op straat. 

Daar leer ik het meeste van en niet van dikke beleidsstukken. Het is ongelooflijk leerzaam om met wijkagenten op 
pad te zijn. Zien wat zij zien, politiemensen kijken met andere ogen om zich heen. Ik wil ook graag horen wat zij nodig 
hebben om hun werk goed te doen. Als Statenlid had ik dat directe contact met de politie niet, maar nu vanuit de 
Tweede Kamer wel en dat boeit me enorm. Het is een van de dingen die ik het leukste vind.’ Kortom, een kijkje nemen 
in de wereld binnen de wijk. Ze wil zich op een breed vlak oriënteren op het politiewerk pur sang. En waar leert een 
mens sneller dan tussen het blauw op straat?

Werkvloer
Ondanks dat ze eind 2017 een nieuw gezicht was in de Tweede Kamer, weten politiemensen haar inmiddels goed 
te vinden. Het Parlementslid liep onder andere mee met diensten in het Amsterdamse wallengebied en binnen de 
gemeente Haarlemmermeer. ‘Een deel van de Eenheid is inmiddels op bezoek geweest in de Tweede Kamer. (Wijk)
agenten en rechercheurs kwamen op mijn uitnodiging een kijkje nemen. Natuurlijk heb ik ook contacten met de 
Korpsleiding en andere beleidsmensen, maar het past bij de rol van volksvertegenwoordiger om op pad te gaan en mee 
te lopen in de dagelijkse praktijk. Ik wil niet opgesloten blijven zitten op het Binnenhof, maar erop uitgaan.’ Tijdens het 
debat over de aanpak van het ziekteverzuim bij de politie merkte ze dat veel politiemensen het debat volgden, via de 
tribune, maar ook online vanuit het hele land. ‘Het debat werd met grote 
belangstelling gevolgd, dat maakt je bewust van de impact die het heeft 
op het dagelijks werk.’ In het afgelopen jaar bespraken we in de Tweede 
Kamer de evaluatie van vijf jaar Nationale Politie. Ter voorbereiding daarop 
heb ik veel contact gehad met politiemensen over hun ervaringen met de 
veranderingen in de organisatie.’

‘Als Statenlid had ik dat directe contact 
met de politie niet, maar nu vanuit de 
Tweede Kamer wel en dat boeit me enorm.’

‘Ik wil niet opgesloten blijven 
zitten op het Binnenhof, 
maar erop uitgaan.’
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Welzijn
In november 2018 werd extra geld vrijgemaakt voor de politie. ‘Ik begrijp dat we er nog steeds niet zijn, maar het blijft 
mijn aandacht houden.’ Met aandacht en zorg kijkt de politica naar een goede verdeling van de politiecapaciteit. ‘We 
moeten ons niet alleen richten op de Randstad, ik wil dat het platteland ook royaal in die verdeling wordt meegenomen.’ 
Ze heeft extra veel aandacht voor het welzijn van de agent. ‘Het is evengoed van belang dat je oog hebt voor de 
andere kant. Het heftige werk op straat en de hoge werkdruk vragen veel van politiemensen. Toen we het plan van 
aanpak bespraken constateerde ik dat PTSS steeds vaker voorkomt. In dat verband kunnen we veel leren van defensie, 
die meer oog heeft voor haar medewerkers met PTSS. Vroegtijdig onderkennen en bespreekbaar maken van PTSS is 
uiterst belangrijk. De rol van het thuisfront was een blinde vlek in de beleidsstukken die ik erover las. Het thuisfront 
werd nergens genoemd, terwijl familie thuis in het voortraject kan checken waar men op kan letten en bij wie men 
kan aankloppen bij een vermoeden van PTSS.’ Van der Graaf ontdekte ook dat er op dit moment slechts één geestelijk 
verzorger in het land is voor 65.000 politiemensen. ‘Dat is nooit goed van de grond gekomen.’ In de Kamer heeft ze er 
aandacht voor gevraagd en samen met CDA-er en oud-officier van justitie Chris van Dam het onderwerp aangekaart 
bij de Korpsleiding. ‘Als een signaal om aan te geven dat we daar oog voor hebben. We hebben daarover een motie 
ingediend in de Tweede Kamer en de minister heeft het afgelopen najaar een besluit genomen. Er komt voor alle 
Eenheden, inclusief de Politieacademie, een geestelijk verzorger, in totaal 15 fte. Een hele belangrijke beslissing. Op dit 
moment vindt de werving plaats.’

Stieneke van der Graaf maakt elke werkdag het verschil. Ze acteert professioneel, maar wel vanuit haar hart. ‘In de 
Kamer wil ik een stem geven aan wie niet voor zichzelf kan spreken,’ zei ze in een eerder interview. In een wereld van 
discussies, debatten en scherpe tegenstellingen staat ze - net als de politie - als een baken midden in de samenleving. 
Dit gezamenlijk belang leidt tot een mooie symbiose.

• Van 15 maart 2007 tot 31 oktober 2017 lid van de Provinciale Staten in Groningen. Sinds 2013 fractievoorzitter
• Van januari 2009 tot juli 2009 studentdocent werkcolleges Europees recht, Rijksuniversiteit Groningen
• Van november 2009 tot januari 2012 medewerker NeVER (Nederlandse Vereniging voor Energierecht)
• 2010 Assistent politieke zaken - stagiair bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de VN 

Mensenrechtenraad in Genève 
• Van 2016 tot 31 oktober 2017 juridisch adviseur ‘Capital Tool Company’ in Amsterdam
• Vanaf 31 oktober 2017 lid Tweede Kamer der Staten-Generaal 

‘In dat verband kunnen we veel leren van defensie, 

die meer oog heeft voor haar medewerkers met 

PTSS.’
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Frans Heeres kreeg per 1 januari landelijk de verantwoordelijkheid over de Gebiedsgebonden Politiezorg 
(GGP). Een kolfje naar zijn hand. Het GGP-beleid ontwikkelen, op bezoek bij de werkvloer en laten horen wat 
hij kan betekenen voor de wijkteams in het algemeen en in het bijzonder voor de wijkagent. Hij wil niet aan 
communicatie doen, maar aan marketing. De effecten van zijn bottom-up aanpak zijn (nog) niet te meten: 
‘ik kan het niet bewijzen, maar ik geloof erin.’
 
Frans Heeres (60) is verknocht aan Brabant. Hij woont in de zuidelijke provincie en heeft er vanaf 2001 gewerkt. 
Beginnend als plaatsvervangend korpschef van Midden & West Brabant, twee jaar later werd hij er korpschef. 
In de aanloop naar de Nationale Politie was Frans kwartiermaker van de Eenheid Oost-Brabant, in 2013 de 
feitelijke politiechef. Tot 1 januari van dit jaar. Toen maakte hij een bruggetje van de Eenheid naar een landelijke 
functie. Met pijn in het hart? ‘Nee, ik vond dat ik toe was aan een andere uitdaging. Het werd tijd voor een 
wisseling van de wacht. Ik had veel gezien en meegemaakt in Brabant. Ik ken alle burgemeesters, officieren 
van justitie, de werkomstandigheden. Het klinkt cliché, maar ik wachtte op een nieuwe uitdaging. Ik was eraan 
toe, na zeventien Brabantse politiejaren.’ De functie van fulltime portefeuillehouder GGP kwam op zijn pad. 
Omgaan met wijk, web en wereld. Een schot in de roos. 

FRANS HEERES TROTS OP LOKALE 
VERANKERING VAN GEBIEDSGEBONDEN POLITIE:

‘2019 heb ik uitgeroepen tot het jaar van gluren bij de buren’

Overgangsritme
Hij is ten tijde van dit gesprek amper zes weken aan de slag in zijn nieuwe functie. En ja, het is even wennen. ‘Ik hoor 
niet meer bij het Korps Management Team (KMT), ik heb geen chauffeur meer en dat scheelt me zeker drie kostbare 
leesuren.’ U bent nu zeker lekker ’s avonds op tijd thuis? ‘Nee hoor, zeker niet, vanavond wordt het ook weer laat. Mijn 
agenda zit nog steeds bommetje vol, daar is geen verandering in gekomen. De dagen zijn niet korter, maar anders. De 
hectiek is eraf,’ legt hij uit. ‘Ik word niet meer gebeld als er trammelant is rondom PSV of als een burgemeester wordt 
bedreigd. En met de actuele dreiging die bijvoorbeeld vanuit ondermijning komt, heb ik ook niets meer te maken.’ 
Maar de waan van alle dag is nog niet uit zijn hoofd, geeft hij eerlijk toe. ‘Ik zit in een overgangsritme. Als ik ’s morgens 
wakker word van een piepje op mijn telefoon, dan denk ik direct aan gedoe of chaos. En ik kijk ook meteen naar het 
ochtendnieuws op Omroep Brabant, dat kan ik nog niet laten.’
 
Wijk – web - wereld
Frans Heeres kan nu fulltime aan de slag gaan met het GGP. Groter groeien, van alles meer dan dat het was: meer 
verdieping, meer body, meer aandacht. Enkele cijfers: zijn nieuwe werkgebied omvat 167 basisteams, 43 districten, 
23.000 medewerkers. Werk aan de winkel dus! ‘De Nationale Politie onderscheidt zich van andere - lees veel 
buitenlandse politieorganisaties - doordat bij ons het gebiedsgebonden werken verankerd is in de wijk. Onze Belgische 
collega’s kennen die werkwijze enigszins, in Frankrijk is de politiezorg compleet anders ingericht.’ Wat is de opdracht 
aan u? ‘Het is een belangrijke opdracht die ik namens en met steun van de Korpsleiding mag uitvoeren en daar ben ik 
heel blij mee. We gaan ons met GGP richten op het verbeteren van de veiligheid in de wijk volgens drie lijnen: wijk - 
web - wereld.’ Mooie oneliner, kunt u dat uitleggen? ‘Als je vindt dat basisteams belangrijk zijn voor de politie in de wijk, 
dan is de vraag hoe je meer ruimte creëert binnen die functie. Daar moet je lokaal maatwerk op kunnen ontwikkelen. 
Maar ook hoe je de professie van de wijkagent op een hoger niveau kunt tillen. Wellicht moet je aan die functie een 
HBO-opleiding verbinden. Immers, wijkagenten zijn de spil in een basisteam. Verder je afvragen wat de toekomstige 
eisen voor GGP zijn en wie ze vaststelt. Werken aan lokale verankering, maar hoe komt die tot stand? Dat zijn thema’s 
waarmee ik aan de slag ga. Hoe verbeteren we met GGP de veiligheid in de samenleving.’

Meer energie
GGP was geen ‘vak apart’ binnen de politiechefs van de Eenheden. Het was een portefeuille zoals elke politiechef wel 
een of meer landelijke onderwerpen in portefeuille had. Daarom kan Frans Heeres, in tegenstelling tot de periode van 
vóór 1 januari, nu veel meer energie stoppen in de GGP. De notitie ´Podium voor goed Politiewerk´ is daarvoor een 
uitstekende basis. Daar waar de laatste jaren al veel aan de weg getimmerd is door de Nationale Politie als het gaat om 
kennen en gekend worden, zal de voormalige Brabantse politiechef nog meer het basispolitiewerk gaan versterken.

‘De Nationale Politie onderscheidt zich van andere. Onze Belgische collega’s kennen 
die werkwijze enigszins, in Frankrijk is de politiezorg compleet anders ingericht’
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Trots
De politie steeds meer als baken in de samenleving, maar 
daar bestaat geen strategie voor. ‘Mijn werkwijze is de 
bottom-up benadering. Laat ideeën en initiatieven van 
de werkvloer komen. Zij doen het werk in de wijk. Dus 
geen plannen van de korpsleiding, niets top down, maar 
dichtbij. Dat werkt het beste, 2019 heb ik uitgeroepen tot 
het jaar van gluren bij de buren. Een agent ziet een leuk 
idee bij de collega-buren en geeft daar zelf eigen handen 
en voeten aan.’ Hij wijst in dit verband naar de Agora-
pagina ´Politiewerk in de wijk´ op het eigen Intranet. ‘De 
inhoud is vaak minder dan een jaar oud en je kunt er van 
alles op vinden wat met GGP-werk te maken heeft. Een 
toolkit voor politiewerk in de wijk. Als je dat aanvult met 
eigen initiatieven en acties krijgt het GGP steeds meer 
body. Op die manier ben je goed op weg naar lokale 
verankering als onderdeel van onze identiteit en daar 
ben ik trots op.’ Het GGP past niet in hokjes, hoeft dat 
ook niet en elke politiecollega heeft dus de vrijheid om 
ermee aan de slag te gaan. Hoe weten de medewerkers 
in het land u te vinden? Daarop heeft hij een simpel 
antwoord. ‘Ik doe niet aan communicatie, maar aan 
marketing. Ik heb het over teasers, cliffhangers, dat soort 
dingen. En dat werkt. De mond op mondreclame draait 
op volle toeren.´

Polarisatie
Kunt u iets meer vertellen over het begrip lokale 
verankering? ‘Het streven is er niet alleen op gericht 
om meer boeven te vangen, maar om te voorkomen 
dat er minder slachtoffers vallen. Daarom willen we de 
zelfredzaamheid in de wijk nog meer gestalte geven en 
dat lukt alleen met een politie die dichtbij is en blijft. Alert 
blijven, de verbinding zoeken met de wijkbewoners. Dat 
is vooralsnog niet moeilijk, wij zijn immers als politie altijd 
geneigd te kijken naar het afwijkende, naar een open 
deur in plaats van een gesloten deur. Maar ook achter 
die gesloten deur willen we zijn. En het kan nog veel 
beter. Kijk naar de polarisatie, de spanningen in de wijken 
nemen toe. We zullen moeten anticiperen op de tijdgeest 
van vandaag.’ Andere vormen van communicatie en 
technologie, verschuivingen in bevolkingssamenstelling, 
nieuwe opvattingen en spanningen doen zich niet 
alleen wereldwijd voor, maar ook op landelijk en lokaal 
niveau. De politie moet daar voortdurend rekening mee 
houden en antwoord op zien te vinden. Frans Heeres is 
zich daarvan bewust, maar ziet vooral kansen en geen 
beren op de weg. ‘Met het GGP maak je ook de burger 
zelfredzaam en verantwoordelijk en weet hij de weg 
naar de wijkagent steeds beter te vinden.’

‘Ik doe niet aan communicatie, maar aan marketing. 
Ik heb het over teasers, cliffhangers, dat soort dingen. 
En dat werkt. De mond op mondreclame draait op 
volle toeren’

Wijkbus
En ja, de agent heeft voor zijn plan materiaal of middelen 
voor nodig. ‘Geen probleem. Elke collega die een goed 
onderbouwd plan heeft kan bij mij aanbellen. Er is voor 
de daadwerkelijke ondersteuning van de nieuwe plannen 
een budget uitgetrokken. Ik heb onlangs landelijk 
vierduizend laptops verspreid waarmee de collega’s bij de 
mensen thuis een aangifte kunnen opnemen. En er rijden 
inmiddels ook wijkbussen in de districten rond.’ Wat 
hebben politiemensen daaraan? ‘Heel veel, ze mogen 
de bus naar eigen idee inrichten. Voor het opnemen 
van een aangifte, voorlichtingsmateriaal uitreiken, koffie 
zetten. Je kunt zo’n bus multifunctioneel inzetten. Bij 
een voetbalwedstrijd of evenement, bij een school voor 
een praatje met ouders of bij een winkelcentrum waar 
een evenement wordt gehouden. Noem maar op.’ Een 
mobiel mini-politiebureau waarmee de politie op een 
andere manier weer een stapje dichter naar de burger 
toegaat. ‘Toegegeven, de effecten van de nieuwe aanpak 
zijn (nog) niet wetenschappelijk meetbaar, ik kan het 
niet bewijzen, maar ik geloof erin. Met vallen en opstaan 
hebben we na jaren een prima GGP opgebouwd, maar 
het kan altijd beter en daar ga ik aan werken.’ Hij kijkt al 
wat verder. ‘Van GGP wil ik naar GGV, Gebiedsgebonden 
Veiligheid, maar dat is nu nog een stap te ver. GGP richt 
zich alleen op politiewerk, met GGV doelen we ook op de 
partners.’ Mooie lange termijnplanning. Onderweg zal 
de portefeuillehouder vast weleens slecht weer krijgen, 
maar gepokt en gemazeld als hij is, is hij niet bang om 
nat te worden.

Boeven vangen
Van zijn portefeuille is een fulltime pakket gemaakt. Naast 
het GGP vallen ook de vrijwilligers en de buitengewoon 
opsporingsambtenaren (Boa’s) onder zijn hoede. ‘Ik 
ben heel trots op de vrijwilligers in de ondersteuning 
en uitvoering, ze werken al lang niet meer alleen op 
straat. Op dit moment zijn vijftien van hen werkzaam in 
het vakgebied cybercrime en straks ook op financieel-
economisch terrein. Dat is toch prachtig? Overdag ben je 
ICT-er en ’s avonds help je een handje met programmeren 
om boeven te vangen. Het streven is gericht op 
tweehonderd vrijwilligers die graag deze functies willen 
vervullen. En hopelijk ook de overstap maken naar de 
beroepsfunctie. Ik vind dat zij een voorrangspositie 
dienen te krijgen bij een sollicitatie, mits ze aan de eisen 
voldoen.’ Het doel is om over tien jaar een verdubbeling 
te bereiken van het aantal vrijwilligers van 2019. ‘We 
kunnen die helpende handen goed gebruiken. Extra ogen 
en oren op straat, maar ook op financieel, juridisch en 
digitaal gebied. Kortom, op meerdere terreinen zijn de 
experts van buiten meer dan welkom. We gaan daarom 
dan ook de overstap van vrijwilliger naar beroeps in 
beweging zetten.’ Frans Heeres werkt nu in een andere 
volgorde. ‘Eerst van informatie naar actie, nu heb ik een 
tussenstation in die volgorde gebouwd. Na informatie 
ga ik overdenken en dan volgt actie. Een beslissing niet 
in twee seconden nemen zoals in mijn vorige functie, 
maar er langer over nadenken en soms weleens een 
wetenschappelijk onderzoek naar het beoogde effect op 
voorhand laten uitvoeren.’
 
Hij voelt zich senang. De omgeving is anders, maar het 
werk past hem als een warme winterjas. Tot slot. ‘Ja, 
ik mis mijn werk als politiechef,’ zegt hij eerlijk. ‘Maar 
een agenda zonder hectiek zoals nu, bevalt me ook heel 
goed. De druk is van de ketel en dat werkt heel prettig na 
de vele intensieve jaren.’

‘Maar een agenda zonder hectiek 
zoals nu, bevalt me ook heel goed.’

1982 – 1996  (Regio) politie Rotterdam – Rijnmond
1996  - 1999   Gemeente Capelle aan den IJssel
1999  - 2001   Regiopolitie Haaglanden
2001 – 2011   (plv.) Korpschef Midden & West Brabant
2011 – 2012    Kwartiermaker regionale eenheid Oost-Brabant 
2012 – 2013    Korpschef regio Brabant-Noord
2013 – 2019    Politiechef Eenheid Oost-Brabant

De druk is van de ketel en dat werkt 
heel prettig na de vele intensieve 

jaren’



POLITIEWERK ‘ONDER DE MICROSCOOP’
Betekenisvol afhandelen voor meer maatschappelijk rendement

Betekenisvol afhandelen begint anno 2018 binnen de Nationale Politie langzaam maar zeker 
gestalte te krijgen. De werkwijze is een soort wake up call voor de politieman/vrouw die zich 
voortaan in het contact met de burger verdiept met de vraag: wat wil de melder nou echt? 
Een serieuze aangifte, een kreet om hulp of een simpele doorverwijzing? En is de politie wel 
de aangewezen instantie om hulp te bieden? Het antwoord op die vraagstukken laat zien wat 
de melder echt verdient. Een andere manier van aanpak en voor de politiemedewerker volop 
leermomenten. Maatwerk aan beide kanten. Werk aan de winkel dus.

Het is een gure februaridag. Achter de schermen van het politiebureau aan de Baljuwstraat 
in Almere heerst een en al bedrijvigheid. Eigenlijk dezelfde reuring die je in elk bureau 

tegenkomt. De redactie wordt verwacht bij Nikki van Rein en Natalie Stalder. Nikki (25) 
is operationeel specialist A en Natalie (33) generalist Intake & Service (I&S) binnen 

de Eenheid Flevoland. Beide politievrouwen hebben enkele jaren geleden de 
veranderbeweging duurzaam verbeteren geïntroduceerd in het team. Het team 
ging, aan de hand van de Vanguard-methode, op zoek naar een betekenisvolle 
afhandeling. Ze zijn puur enthousiast. ‘Een fantastische aanpak,’ zo vatten zij het 
samen. Wanneer was de start? ‘Enkele jaren geleden bezocht ik een NIK-themadag 
in Ede en trof daar collega’s uit Purmerend die een workshop hielden over werken 
volgens de Vanguard-methode,’ legt Natalie uit.’ Vanguard-methode? Dat moet 
ze uitleggen en dat doet ze graag. ‘Een werkmethode bedacht door de Engelsman 
John Seddon. De methode kijkt naar het functioneren van organisaties vanuit 
het perspectief van de klant. Het doel van de methode is om de dienstverlening 
van organisaties te verbeteren, de kosten te verminderen en het werkplezier 
en de motivatie van medewerkers te vergroten. Over betekenisvol afhandelen 
is ook een boek geschreven: weten hoe het werk werkt. De workshop in Ede 
wekte mijn interesse op en raakt ook mijn vakgebied als generalist binnen 
I&S. Ik heb me in de materie verdiept en contact opgenomen met de collega’s 
uit Purmerend om me te informeren.’
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Nikki van Rein (l) en Natalie Stalder
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Duurzaam verbeteren
‘Op de Politieacademie zijn collega’s opgeleid die op hun beurt in het land op zoek gingen naar teams die daarmee aan 
de slag wilden. Zo is dat in Flevoland ook gegaan en wij brengen op onze beurt weer de boodschap over aan de eigen 
collega’s.’ De Vanguard-methode is - zoals gezegd - slechts de methode. De aanpak gaat over duurzaam verbeteren 
uitdragen, verandering. In 2016 zijn de drie teams van Almere ermee gestart. Natalie en Nikki kozen voor de afdeling 
Intake & Service. Op zich een logische keuze want bij I&S beginnen de meeste processen. ‘Burgers maken een afspraak 
met de politie of lopen bij ons binnen. De eerste politiemedewerker die zij spreken als ze deur van het politiebureau 
binnenwandelen, is een medewerker van deze afdeling,’ lichten ze toe.

Bedreiging
Betekenisvol afhandelen, het klinkt heel professioneel, maar wat betekent het nu precies? En waarom wordt deze 
werkwijze nu gehanteerd? Nikki legt uit aan de hand van een voorbeeld. Ze hebben een aangifte van bedreiging bij 
wijze van spreken onder een microscoop gelegd. Nikki: ‘In deze zaak gaat het om een vrouw die aangifte deed van 
bedreiging door de ex-partner van haar vriendin. De aangifte werd de volgende dag door de screener ingelezen en 
uitgescreend. Dat wil zeggen: de zogenoemde bedreiging in de aangifte voldeed niet aan een strafbaar feit, en er 
zaten geen bewijsbare elementen in. Geen opsporingsindicatie. Eigenlijk een hele gebruikelijke werkwijze. De burger 
krijgt daarna automatisch een brief waarin staat dat er geen vervolging wordt ingesteld. De vrouw heeft ook zo’n brief 
gekregen. Einde proces en verspilling van tijd. De aangever is met zo’n afhandeling niet geholpen.’ 

Schreeuw om hulp
‘Wij vonden het een vreemd verhaal, deze bedreigingszaak, en zijn binnen de context informatie van de achtergrond van 
aangeefster gaan zoeken. Aan de hand van een tijdlijn kwamen wij erachter dat de politie in de periode, voorafgaand 
aan de aangifte, maar liefst zeven keer al ter plaatse was geweest voor de problemen die de vriendin van aangeefster 
had. Ze nam haar medicatie niet in, haar jongste kind was pas één jaar oud en ze had veel problemen met haar  
ex-partner, waar haar kinderen moesten verblijven. Duik je dus dieper in zo’n zaak dan kom je tot de conclusie: dit was 
geen verzoek tot vervolging, maar een schreeuw om hulp. Strafrecht is niet altijd het antwoord; soms is een andere 
aanpak effectiever.’ Ze heeft de zaak voor haar collega’s op papier gezet. Niet in een dik beleidsplan, maar heel simpel 
en inzichtelijk, met digitale tekeningen erbij. In een korte presentatie vertellen Nikki en Natalie hen wat het proces nu 
écht inhoudt. Beide politiemensen hopen met deze manier van werken een beweging op gang te brengen die verder 
reikt dan de standaardprocedure die jarenlang is gevolgd. Hoe was die? ‘Drie opties: mutatie maken, aangifte opnemen 
of een mail naar de wijkagent. Daarmee was in het verleden de zaak afgehandeld. Niet echt van betekenis voor wie 
we dit allemaal doen. De burger.’ De nieuwe werkwijze is uitgelegd aan de wijkagenten en alle medewerkers van I&S 
(plm. 15). Immers, zij zijn de politiemensen die de burger als eerste aanspreekt. Op straat of thuis de wijkagent en de 
I&S-medewerkers op het bureau. ‘Al werkende aan de weg kwamen we tot de conclusie dat bij de afdeling I&S veel 
meer keuzes nodig zijn dan het rijtje van de drie genoemde opties. Een breder palet,’ vult Natalie aan. ‘Verwijzing naar 
hulpinstanties bijvoorbeeld, naar GGZ of hulporganisatie Veilig Thuis.’

Medewerker I&S Rico de Jong

Gouden regel
‘De gouden regel in het hele proces is: ‘Ons bewust maken 
waar we mee bezig zijn. Zet de computer eens uit als 
de burger naar het bureau komt en ga daadwerkelijk in 
gesprek. Vind uit wat er op de achtergrond speelt met als 
allerbelangrijkste: tevoren context informatie vergaren. 
Zoek uit wat er bekend is over degene waar je een 
afspraak mee hebt. Want concrete achtergrondinformatie 
is heel belangrijk. Daarmee zorg je dat jezelf beslagen ten 
ijs komt als je het gesprek aangaat, waarvan de essentie 
is: je kunt al direct inschatten in welke vorm je hulp kunt 
bieden. Je gaat anders het gesprek aan. Maar je moet 
vooral goed luisteren, empathisch vermogen. En stel 
jezelf na afloop de vraag of je voldoende hebt geluisterd. 
Een burger is niet gebaat bij een aangifte zoals in het 
eerdergenoemde voorbeeld.’

Niet van het kastje naar de muur
De nieuwe werkwijze is ook aan een aantal partners 
uitgelegd, zoals bijvoorbeeld de GGZ en buurtbemiddeling 
en het tweetal heeft voor de eigen collega’s een 
overzichtelijke netwerkkaart aangemaakt. Nikki: ‘De 
politie blijft een signalerende instantie en brengt de 
burger op de juiste plek. Aangifte is aangifte, laat daar 
geen misverstand over bestaan, maar de burger is met 
een verzoek tot vervolging niet altijd geholpen. Tot onze 
collega’s zeggen wij: goed voorbereiden, context inlezen, 
verplaats je in de huid van degene die tegenover je zit. 
Altijd jezelf afvragen: wat is nou eigenlijk de bedoeling. 
Uitgangspositie dient te zijn: hoe en waarmee help ik 
deze burger het beste om te voorkomen dat hij van het 
kastje naar de muur wordt gestuurd. Er speelt nog een 
ander aspect. Na inlezen kun je je voor het gesprek laten 
adviseren of bijstaan door bijvoorbeeld een financieel 
rechercheur of wijkagent. Of kan een collega van een 
specialistische dienst als cybercrime ondersteunen. Dat 
geeft tegelijkertijd meer verbinding, je gaat anders het 
gesprek in en - groot voordeel - je leert er ook veel van. 

Een kwaliteitsimpuls voor jezelf, want kennis en kwaliteit 
gaan omhoog.’ Een winwin-situatie dus. ‘Als het gesprek 
is gevoerd - aangifte, mutatie of verwijzing - verrichten 
we onze eigen nazorg.’ Wat houdt dat in? ‘Een á twee 
weken later vindt een terugkoppeling plaats naar de 
burger. We controleren op alle fronten of de politie de 
juiste oplossing heeft gekozen. Uitgangspunt hoeft niet 
te betekenen dat we minder aangiften opnemen, maar 
dat we het juiste antwoord voor de burger hebben 
gevonden. Kwaliteit voor kwantiteit, daar gaan we voor.’ 
Hoewel het effect moeilijk is te meten geeft deze manier 
van werken duidelijke groei aan het politiewerk. Groei 
zonder luchtbellen, maar met een duidelijke doelstelling.

Trots
Er is in dit verhaal ook ruimte voor trots. ‘De kwaliteit 
die we besteden aan de afhandeling, kan natuurlijk 
ook aan de voorkant worden gegeven. Daar hebben we 
over nagedacht,’ zegt Natalie. ‘We willen niet alleen een 
betekenisvolle afhandeling, maar ook een betekenisvolle 
start. Nu is het nog zo dat een burger die belt, een 
medewerker van het Regionaal Service Center (RSC) aan 
de lijn krijgt om een afspraak in te plannen binnen de 
agenda van de lokale collega’s. In dat voortraject zitten 
hiaten, vaak is de informatie minimaal, en daar gaan we 
nu aan werken. Heel Flevoland met vijf basisteams start 
met een experiment. Begin maart maakt de medewerker 
van het RSC een terugbelverzoek. Bij aanvang dienst lees 
ik dat verzoek in de agenda en maak ik zelf een afspraak 
met de beller. Groot voordeel is dat ik tijdens dat gesprek 
iets meer tijd kan nemen om informatie over het doel 
van de afspraak te krijgen.’ Met betekenisvol afhandelen 
ben je steeds meer en meer de politie voor iedereen. 
Concreter, effectiever en op korte en middellange termijn 
ook tijdbesparend. Want uiteindelijk ben je er niet voor 
jezelf, maar voor de mensen in je eigen buurt of wijk!

‘Hoe en waarmee help ik deze burger het beste 
om te voorkomen dat hij van het kastje naar 
de muur wordt gestuurd’

Computer uit. Petra Lingsma, medewerker Intake & Service, in gesprek 
met een burger


