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Leiderschap

Dit is de eerste editie van het Allround Politie Nieuws in 2020, we gaan samen 
het veertiende jaar in.

De jaarafsluiting hebben we “gelukkig” achter de rug en dan lees en hoor je 
overal dat dit zonder grote incidenten is gebeurd maar dan bekruipt mij het 
gevoel dat elk incident te groot is.

In dit magazine weer een aantal relevante “vraagstukken” over andere over 
leiderschap, wat is leiderschap en hoe breng je die nieuwe leiderschap in de 
praktijk.

Leiderschap wordt ook gevraagd om het te kort aan personeel op te lossen, het 
artikel over  virtual reality roleplay is een goed voorbeeld van omdenken of toch 
echt een shot in the dark.

Tevens aandacht voor de collega’s van DV&O, het sleutelwoord samenwerking.
Samenwerking blijft ook ons sleutelwoord, wij maken dit magazine voor u en 
zeker ook met u.

Veel leesplezier en tot de volgende Allround Politie Nieuws. 
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Er zijn honderden theorieën over leiderschap. In de 
vijf en twintig jaar dat ik bij de politie werk heb ik de 
meest uiteenlopende staafdiagrammen en sessies 
voorbij zien komen. Van paarden knuffelen tot stickers 
plakken op een bord om de grootste gemene deler te 
vinden. Bovenal heb ik geleerd dat “leiderschap” bij 
de politie meer van je vraagt dan je zou denken. Wij 
staan namelijk constant in de schijnwerpers. Wij Zijn 
soms een verlengstuk van politieke beslissingen uit 
Den Haag en wij luisteren naar mijn mening heel goed 

wat de samenleving van ons vraagt in het hier en nu. 
En dat is per decennium, per jaar, per week of zelfs per 
dag aan verandering onderhevig. Mede ingegeven door 
invloeden van buitenaf. Denk aan de omgeving of wijk 
waarin je werkt. Het internet en de invloed van de Geo 
politiek en gebeurtenissen in de wereld. Van oorlogen tot 
dreigingen van terroristische groeperingen. Van “boze 
”wereldleiders tot vluchtelingen die opeens massaal de 
zee oversteken.

Leiderschap bij de nationale politie
Leiderschap koop je niet zomaar. Leiderschap ontwikkel 
je. De Great Man Theory zegt dat mensen worden 
geboren als leider. In sommige gevallen waar maar je 
hebt praktische vaardigheden nodig om goed leiding te 
kunnen geven. Denk aan strategisch denken en out of 
the box durven denken. De politie heeft lang gestuurd op 
situationeel leiderschap maar de wereld waarin wij leven 
noch de politiemens is geen statisch gegeven. 

Ik neig meer te geloven dat de nationale politie in 
2020 zoekt naar een ander soort leiderschap. Meer het 
Transformationeel Leiderschap.  Er wordt nu gestuurd 
op het actief delen van ideeën en idealen. Doordat de 
leidinggevenden de medewerkers motiveren ontstaat een 
wisselwerking. Daarbij wordt de roep om een gezamenlijke 
visie voor de toekomst te creëren bewerkstelligt.

WAT IS LEIDERSCHAP?
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Visie op leiderschap en organisatieontwikkeling
Na de vorming van de Nationale politie werd het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie neergezet. (LFNP) 
Een hele laag operationeel experts; destijds de operationeel leidinggevende in de rang van inspecteur die jarenlang 
“leiding” hadden gegeven zag zijn “dashboard” op zwart gaan en kreeg te horen dat hij/zij geen beoordelingen meer 
mochten opmaken en slechts informant werden. 

Hoewel goed beschreven raakte de ambitie tot meer zelfstandige professionele ruimte voor medewerkers, goed 
vakmanschap en dienend leiderschap in de opeenvolgende jaren die op de reorganisatie volgenden (deze kernwaarden 
en competenties) op achterstand. 

De nadruk op resultaatgericht werken én netwerken werd leidend. Vooral steeds meer doen met minder mensen en 
falende computer systemen. 

De politie zou de politie niet zijn als veel “eigenwijze” politieagenten op “ZZP achtige” wijze toch beleven doen wat ze 
altijd al deden. Gewoon doorwerken en op de achtergrond blijven doen wat eigenlijk niet in het LFNP plan stond. Tussen 
2011 en 2013 werd voornamelijk strijd gevoerd voor het behouden van taakaccenten en interne bezwaarprocedures. 

Tussen 2013 en 2016 werd de personele reorganisatie Nationale Politie uitgerold. Deze reorganisatie verliep minder 
voorspoedig dan aanvankelijk werd voorzien. Het gat tussen leiding en uitvoering werd gevoelsmatig (als aanname) 
steeds groter. Kwartiermaker Gerard Bouman werd eerder opgevolgd door Erik Akerboom. Hij werd op 1 maart 2016 
benoemd tot korpschef van de Nationale Politie in de rang van eerste hoofdcommissaris.

Erik Akkerboom
Erik Akerboom zag met zijn staf dat waardering en opleiding de basis zijn van de nieuw te vormen politieorganisatie en 
begon aan de knoppen te draaien om de “mammoettanker” Nationale Politie langzaam van koers te laten veranderen. 

Met name de “vergeten” laag van de operationeel experts en de operationeel specialisten werd erkent in die zin dat 
de kern van het begrijpen van de ontwikkelopgave zit in het antwoord van het sterker maken en het ondersteunen 
van het operationeel leiderschap van de inspecteurs in de frontlinie.

Kerntaken discussie en een nieuwe koers
Dat Erik Akerboom niet wegkijkt voor taaie vraagstukken 
blijkt als hij stelling neemt in “rauwe discussies” omtrent 
etnisch profileren, de zwartepiet discussie, het dragen 
van een hoofddoek bij het uniform of het benoemen van 
een structureel tekort aan personeel in de organisatie. 
Ook het steeds benoemen van integriteit en veilig werken 
is voor hem een speerpunt. 

Door in diverse openbare talkshows en op de werkvloer 
zonder “show elementen” en zichzelf te blijven te 
benoemen waar de kern van een probleem om gaat wint 
Erik Akerboom en zijn team aan vertrouwen dat hun 
leiderschap authentiek is. Door met name operationeel 
experts en specialisten na te laten denken over de vraag; 
“Waar ben jij trots op? Welke ideeën deel jij met je collega 
en voor welk gesprek neem jij de tijd?” ontstaat nieuwe 
energie op de werkvloer. Ook de keuze van basisteams om 
beslissingen te maken wat de kerntaken van de politie in 
de wijk zijn voor een jaar of vijf is nieuw. Dit is een besef 
dat capaciteit kostbaar is en maar één keer ingezet kan 
worden. 

Landelijke leidschapsdagen…. Een gouden Ei
Dan ontstaat het idee om landelijke leiderschapsdagen 
te organiseren voor de laag operationeel experts, 
bedrijfsvoering specialisten en de operationeel 
specialisten. Waarom? Omdat deze groep binnen de 
nationale politie een cruciale rol vervullen in het korps 
en de eerste buffer vormen voor het overbrengen van de 
kernwaarden van de politie in de interne organisatie.

Maar ook in de eerste lijn de controle taak hebben in de 
burgerwereld hoe wij als politie in de “buitenwereld” ons 
werk doen. Met een goed doordacht programma is men 
bij duizenden collega’s ideeën gaan halen. Een gouden 
Ei. Waarom leg ik daar zo de nadruk op? Voor het eerst 
na de hele stroperige reorganisatie, die veel cynisme en 
argwaan heeft opgeleverd, werd de benoemde groep voor 
het eerst weer gezien als “leidinggevenden”. Dat staat 
haaks op jouw indeling in het LFNP functie huis maar het 
gaat nu om wat je als mens en politie collega meebrengt 
in de organisatie. 

Door alle talenten, ideeën en competenties bij elkaar te 
zetten in samengestelde groepen en te zoeken naar een 
gezamenlijke nieuwe koers wordt het draagvlak velen 
malen groter dan een top down beslissing hoe wij het met 
zijn allen zouden moeten gaan doen. Medio 2018 komen 
de eerste vooraankondigingen door Erik Akerboom over 
de politie van overmorgen. Langzaam wordt duidelijk 
dat men hard gewerkt heeft aan een goed doordacht 
strategisch kompas. 

Voor het eerst stelt de leiding openlijk de vraag; “Bent u 
toegerust op de grote veranderingen die in de wereld op 
u af komen en bent u bereid om mee te bewegen? En zo 
ja bent u zelf in staat om mee te bewegen?” Met andere 
woorden bent u mentaal én fysiek sterk genoeg om 
actief mee te denken en te werken aan de invulling van 
ideeën en het uitwisselen van ervaringen en daarbij de 
zwakten, kansen en bedreigingen te benoemen van uzelf 
én anderen in uw eigen team? Een vraag om in de spiegel 
te kijken en te reflecteren. Erik Akerboom:  “Strategie is 
niet iets wat je hebt maar iets wat je doet”.

In opdracht van de politie heeft 
The Hague Centre for Strategic 
Studies (HCSS) een onderzoek 
uitgevoerd dat gericht is 
op internationale trends 
en ontwikkelingen die 
impact kunnen hebben 
op de Nederlandse 
samenleving. De
titel van deze
verkennende 
studie  is “Grote 
bewegingen,
grote impact”. 
Op internet is een 
verkorte versie
leesbaar. Doe dat 
eens. 

Waar gaat het om 
in een notendop? 
Er staat dat de politie 
organisatie in de huidige 
wereld zich bewust 
moet zijn van toekomstige 
uitdagingen en daar plannen voor 
moet maken? Een open deur? Nee, want de top van de 
Nationale politie ontwikkelt met leiderschapsdagen en 
opleidingen een omgevings- en trendanalyse onder het 
eigen personeel. Als je intranet goed leest en volgt zie 
je dat men iedere dag bezig is met een verkenning van 
inhoudelijke thema’s ten behoeve van een strategische 
koers. Collega’s worden nu actief bevraagd en erbij 
betrokken. Daarbij zet de top organisatie principes uit 
en geeft een duidelijke ontwikkelrichting aan. Dit wordt 
ook breed gecommuniceerd. Daarbij wordt vol ingezet op 
verander aanpak naar de politie van overmorgen. Binnen 
de basisteams wordt nu meer aandacht besteed aan het 
thema. Waar staan wij over vijf jaar met dit team en wat 
gaan wij doen om dat te bereiken. 

Ik noem dat concreet leiderschap.
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4800 “Fakkeldrages”
Ik heb de stellige overtuiging dat de operationeel experts, 
bedrijfsvoering specialisten en de operationeel specialisten 
aldoor en ook na de reorganisatie met bezieling “leiding” 
zijn blijven geven aan het hele operationele proces 
gedurende deze jaren. Alleen werd deze groep collega’s 
lange tijd onderkend. Totdat teamchefs tot ontdekking 
kwamen dat het wel heel erg druk werd met You Force 
en leiding geven. In totaal werden er door heel Nederland 
voor 4800 collega’s achtentwintig (28) leiderschapsdagen 
neergezet. Een compliment werd aan ons allen gegeven 
op een leiderschap dag door Anja Schouten die als 
politiechef van de Eenheid Noord-Holland sprak. 
Voorheen was zij voorzitter van de Raad van Bestuur bij de 
Stichting Zorgbalans in Haarlem. Daarvoor was zij binnen 
de korpsleiding van het Korps landelijke politiediensten 
de functie directeur Strategie en Bedrijfsvoering. 

Voor het eerst sinds tijden werd door haar expliciet 
uitgesproken hoe belangrijk de operationeel experts, 
bedrijfsvoering specialisten en de operationeel 
specialisten op dit moment binnen de organisatie zijn. 
Deze groep is het draagvlak en zijn de steunbalken van de 
nationale politie. 

Het programma is en was goed doordacht. Dat zag je 
eigenlijk al meteen toen de leiderschapsdagen van 
start gingen. Veel berichten op facebook en twitter van 
collega’s die quotes en foto’s plaatsten. Al gauw werd 
het enthousiasme uitgedragen en het werkte als een 
olievlek. Kruisbestuiving zal ik maar zeggen. Van bijna 
ieder team waren er vertegenwoordigers aanwezig. Van 
teamleiders tot teamleiders van een arrestatieteam. 
Van fiscalisten tot operationeel experts. In de weken na 
de leiderschapsdagen zag je echt dat de collega’s die 
geweest waren als “fakkeldrager” deze dag binnen hun 
team uitgedragen hebben. Het is in ieder geval gelukt 
om het vuurtje bij velen weer te laten ontbranden in 
enthousiasme voor het bedrijf Nationale politie. Dat komt 
denk ik omdat je ziet dat Erik Akerboom authentiek is in 
zijn leiderschap. 

Erik Akkerboom spreekt over de liefde voor politiewerk. En 
vanuit de gedeelde liefde voor het vak zijn wij bereid mee 
te veranderen. De verandering wordt nu niet opgelegd 
maar wij veranderen samen. Dat de politie een andere 
koers moet gaan varen is duidelijk. Je bent bij de politie als 
je iets meer dan bijzonders wil doen, zinvol bezig wil zijn 
maar je bent er vooral om je in te zetten voor mensen en 
hun veiligheid. De politie is meer dan een baan en vormt 
je of verandert je. 

Benadrukken van de ondelinge band
Daarbij geeft Erik Akerboom telkens aan dat de onderlinge 
band tussen collega’s belangrijk is en blijft. Politiewerk gaat 
over integriteit, weerbaarheid en duurzame inzetbaarheid. 
Omdat politiemensen bij uitstek geconfronteerd worden 
met ingrijpende gebeurtenissen, die in het heetst van de 
strijd ook over leven en dood gaan, is een goede basis 
en back-up van leidinggevenden een must om het politie 
bedrijf gezond te houden. Situaties waar wij als politie 
net te laat kwamen kunnen bij de individuele agent jaren 
later bij niet goede opvang zelfs leiden tot PTSS. Iets wat 
jarenlang niet erkent werd krijgt nu veel meer aandacht. 
Met name de grote groep politie collega’s die het moeilijk 
krijgen door de vele ellendige beelden door de jaren heen 
en plotseling in “zwaar weer” komen mogen en kunnen 
niet achterover vallen en moeten opgevangen worden 
door een vangnet binnen de Nationale Politie. 

Erik Akerboom; “Dat de politie verandert, of moet 
veranderen, is een gegeven.”

Juist door te benoemen dat de medewerkers divers zijn 
en verwachtingen naar elkaar uit te spreken en “beelden“ 
met elkaar te delen kun je als organisatie groeien. De 
zorg voor elkaar, ook onderling, is een gegeven die op dit 
moment extra aandacht krijgt. Praat met elkaar en sluit 
niemand uit. We moeten het met elkaar oplossen. Dan is 
er ook ruimte voor anders zijn en anders denken.” Zonder 
te verzanden in termen van wij - zij, etniciteit, afkomst of 
geaardheid. Ook de collega’s die uitvallen moeten niet 
vergeten worden.
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Politie van overmorgen
Door nu te brainstormen over de politie van overmorgen kunnen we richting geven aan deze belangrijke ontwikkeling. 
Nog nooit eerder werden zulke grote groepen collega’s gemobiliseerd om na te denken hoe de politie er over vijf 
tot tien jaar uit moet zien. Dit keer niet top-down maar informatie gehaald bij de werkvloer zelf. Dit zou je al nieuw 
leiderschap kunnen noemen. We gaan tenslotte zelf over onze toekomst. 

Wij groeien toe naar een andersoortige organisatie. Naar een politie die permanent meebeweegt. 
Naar een politie die zich vandaag bezint op wat men overmorgen van haar verwacht. 

Het ná effect van de leiderschapsdagen zal zeker merkbaar zijn. Een aantal besproken kernpunten van deze dagen 
waren; De wereld om ons heen verandert razend snel, groeiende assertiviteit van wereldleiders, opkomende nieuwe 
wereld machten die agressiever zijn, droogte, water tekorten, massa immigratie, toenemende inkomens ongelijkheid, 
cyber aanvallen als nieuw wapen, dreigende escalaties in het midden oosten gebied, een wantrouwen naar politieke 
en publieke instituties in Nederland en daarbuiten, liquidaties en “The war on drugs”. De veranderende samenstelling 
van de maatschappij, vergrijzing, tekort bij de Nationale Politie van 15.000 FTE, tekort in de zorg, tekort bij defensie, 
klimaat verandering en de fysieke en geestelijke gezondheid binnen de Nationale Politie.

De groepen werden in de gelegenheid gesteld om in subgroepen met een gespreksleider ideeën bij elkaar te brengen.  
Bedenk dat bij de politie mensen werken die naast de politie ook een eigen bedrijf hebben, sport instructeur zijn, 
hobby’s hebben en binnen verenigingen van alles doen. Breng al die competenties bij elkaar en je hoeft geen dure 
bureaus meer in te huren. We bedenken het zelf en geven zelf richting aan onze toekomst. Dat is een hele andere 
strategie dan dat die vanuit het oude leiderschap werd verkondigd.

Missie kernwaarden en (moreel) kompas voor de komende jaren
Als je een andere koers wilt gaan varen zul je ankerpunten moeten geven aan je medewerkers in korte zinnen en 
symbolen. Tijdens de leiderschap dagen werd dit getoond. Eigenlijk stond er een mooie volzin op het bord die de 
gehele lading dekt van de politie van overmorgen. 

De missie van de politie is de komende jaren onveranderd waakzaam en dienstbaar zijn aan de waarden van de 
rechtstaat waarbij de politie afhankelijk van de situatie gevraagd of ongevraagd BESCHERMT, BEGRENZD OF 
BEKRACHTIGD. Handelend vanuit de kernwaarden moedig, betrouwbaar, verbindend en integer. Hierbij monitort de 
politie 24/7 trends en ontwikkelingen in de samenleving.

DOEL     DELEN< VERTELLEN< WORSTELEN< DOEN

De focus ligt op: 
 
 Cultuur en gedrag

 Versterken van collectief leiderschap, vergroten van het eigenaarschap en doorbreken van weerbarstige   
 patronen.

 Een meer inclusieve werkcultuur.

 Versterken van vaardigheden met nadruk op versterken van ‘het goede gesprek’ in relatie tot o.a. R&O,   
 ziekteverzuim, teamontwikkeling en talentontwikkeling. 

Tijdens de leiderschapsdagen werden collega’s in staat gesteld in de ochtend sessie successen te delen met elkaar en 
weerbarstigheden van de praktijk met elkaar te delen.  In groepen werd nagedacht wat je zou kunnen helpen in je 
functie en hoe je jouw eigen functie beter zou kunnen uitoefenen. Met andere woorden waarom doe je dingen zo in je 
werk? Deze gesprekken werden begeleid en de succes formules werden opgeschreven. Dit werden kernwaarden vanuit 
de groepen. Als je nu 28 leiderschapsdagen hebt en je verzamelt alle informatie krijg je een grote gemene deler die 
maximaal gedragen wordt in je organisatie. Slim bedacht. 

Daarna werden de deelnemers uitgedaagd om na te denken over;  “Wat staat ons de komende jaren te doen? Wat 
vraagt dit van mij? Wat vraagt dit van jouw functie? Wat vraagt dit van teams en wat vraagt dit van het grote geheel 
als organisatie?” Brainstorm vragen die eigenlijk de laatste jaren nooit gevraagd zijn.
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Martijn Aslander

Noot redactie: Martijn Aslander is stand-up filosoof, boardroom sparring partner en mede-auteur van de bestseller 
Nooit Af. Hij bouwde handmatig het grootste hunebed ter wereld, stond aan de wieg van Lifehacking.nl en is mede-
oprichter van Permanent Beta. Zowel op het podium als in zijn publicaties brengt hij met hartstocht en humor de 

complexe impact van technologie op de samenleving in kaart.

Martijn Aslander was door de korpsleiding uitgenodigd om in vogelvlucht de deelnemers te confronteren met 
“omdenken”. Hier gaf Martijn in een hoog tempo aan wat hij verstaat onder diversiteit, een veranderende samenleving, 
een weerbarstige werkcultuur en een inclusieve werkcultuur. Martijn vertelde dat hij een crowd funding had gedaan 
voor het bouwen van een hunnen bed. Hoe bouw je een hunebed en hoe vervoer je grote stenen? 

Bevlogen vertelde Martijn Aslander over De kick van een groots plan bedenken én uitvoeren. Een metafoor voor de 
politie van morgen? “Soms realiseer je je pas vele jaren later, in retrospectief, welke functie een bepaalde keuze of stap 
in je leven heeft gehad.

Martijn: “Zo besef ik nu pas, vijftien jaar na dato, in welke mate het hunebed project mij gevormd heeft, hoe mijn 
veerkracht en de mindset waarmee ik tegenslagen benader als kansen, dáár zijn ontwikkeld. Je zou het project zelfs 
de oersoep kunnen noemen waaruit Easycratie is ontstaan. Want ik begon natuurlijk netjes volgens de regels, maar 
ben gedurende het project, als easycraat avant la lettre, gaan zoeken naar wegen om de bureaucratie te omzeilen. 
Bovendien vinden bijna alle ideeën en filosofieën die ik op het podium voor het voetlicht breng (over netwerken, 
zwermkracht, de verlammende impact van bureaucratie, etc.) hun oorsprong in “Stenen bij elkaar rapen”. Martijn 
had een vlammend betoog en oversteeg zichzelf in woorden. Een bevlogen man met hersens. In vogelvlucht werden 
onderwerpen als voedsel printen, nano-technologie, digitalisering, internet of things, toegankelijkheid van het 
internet voor de wereldbevolking en het begrijpen van big data benoemd. Dit alles zou zelfs voedseltekort, migratie en 
overheden opheffen. Een knallend betoog van een uur waar je nog dagen over na kunt denken. Als je na gaat denken 
over wat Martijn vertelde en je gaat verbanden trekken zou het nog wel eens waarheid kunnen zijn ook. Martijn gaf de 
politie een tip om toekomstig personeel te selecteren op een snelle geest, flexibel, open minded, Nieuwsgierig, Lef en 
lief tezamen in één diender.

Jitske Kramer (cultureel antrologe)
Ook een bevlogen en inspirerende spreker was Jitske 
kramer. Jitske gaf een college over “woest aantrekkelijk 
samenwerken”. De kern van haar betoog was dat 
wij denken in functies en bij de politie in rangen en 
functiehuizen maar dat we in de werkelijkheid als mensen 
intercultureel handelen naar relaties. “Wat jij mij gisteren 
flikte krijg je morgen terug ! “” Je kunt dan wel chef zijn 
maar de macht ligt op de werkvloer”. Als metafoor gaf 
Jitske een bij- presentatie over verandering. Verandering 
levert letterlijk altijd gezeik op! Het hoort erbij. De zaal 
kreeg een smakelijke en hilarische uiteenzetting over een 
kunstproject in Friesland. Toen Leeuwarden uitgeroepen 
werd tot culturele hoofdstad werd besloten om 
prestigieuze fonteinen neer te zetten. Al gauw kwamen 
hele protestgroepen in het geweer om vooral hun eigen 
fontein te promoten. De plaats, vorm, grootte, budget, 
inspraak, tegenspraak. Alles werd uit de kast gehaald. En 
hele ruzies waren geboren. Als tegenhanger maakte een 
kunstenaar over al het gezeik rondom het project een 
heuse “piemel fontein: die symbool stond voor de niet 
inspraak en de bureaucratie.” Er zijn dus zelfs mensen 
die zo gefrustreerd raken dat ze in opstand komen en als 
tegengeluid een heuse fontein bouwen van alleen maar 
piemels die water spuiten. Star en weerbarstig. Hoe 
mensen kunnen verzanden in hun eigen gelijk. Kijk en 
vooral naar de volgende link en u heeft 15 minuten lol. 

Bottomline van het college. Een goed gesprek begint 
altijd bij een kampvuur. Ga als politie meer “kampvuur” 
gesprekken met elkaar aan. Maak tijd voor elkaar en 
laat tijd vooral geen issue zijn. 

In een workshop kon je “live” oefenen met acteurs in een 
inspring” theater” waarbij je doormiddel van rollenspellen 
het moeilijke en ongemakkelijke gesprek aan kon gaan. Je 
kon oefenen in alle moeilijke gesprekken die je het liefst 
in de praktijk uit de weg gaat. Uitsluiting, discriminatie of 
een onder de maat presterende werknemer. Zelfs pesten 
op de werkvloer was een onderwerp.

Alle inspiratie sessies hebben geleid tot het oprekken, 
verruimen en bekend worden van het eigen kunnen. 
Vragen, twijfels en reflecties op het eigen leiderschap. De 
eigen rol binnen de organisatie? Hoe motiveer jij jezelf 
en je omgeving. Hoe maak jij ruimte voor een goed en 
soms ook ongemakkelijk gesprek met jouw collega? Hoe 
communiceer je optimaal met je eigen mensen, maar ook 
met burgers en veiligheidspartners? De basis is gelegd! Dat 
het niet alleen bleef tot één inspirerende leiderschap dag 
is nu te merken aan de aangeboden vervolg cursussen. De 
leiderschapsdagen zijn de basis. Hier is een zaadje geplant 
voor een nieuwe politie van overmorgen. Op dit moment 
is er een doorontwikkeling op de visie op leiderschap en 
organisatie ontwikkeling. 

https://www.managementimpact.nl/artikel/de-piemelfontein-vernieuwing-geeft-gezeik-altijd/
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Wijk, web en wereld
De politie van overmorgen is verbonden met wijk, web en wereld.
Ontwikkelingen in wijken, op het web en in de wereld zijn nauw met elkaar verweven. 
Politiemensen kunnen slim schakelen tussen verschillende situaties, en kiezen interventies 
– online en offline – die het beste werken.

    Nieuwe coalities
De politie van overmorgen werkt samen in nieuwe veiligheidscoalities, met publieke en 
private partners.
De politie kan het niet alleen en haar toegevoegde waarde verschilt per situatie. Daarom 
leggen we continu nieuwe verbindingen en zoeken we slimme manieren om samen te 
werken in netwerken met uiteenlopende partners, van burgers in wijken en steden tot 

bedrijven en internationale experts.

Technologie en intelligence
De politie van overmorgen werkt met state of the art intelligence en technologie.
In de digitale samenleving speelt de politie een actieve rol. We willen aan de voorlinie staan 
van digitale innovatie en maken op een slimme en verantwoorde manier gebruik van data 
en nieuwe technologie. Data intelligence is daarmee een kernactiviteit van het politiewerk.

Actief transparant
De politie van overmorgen is actief transparant over wat ze doet en wat niet.
De politie staat midden in de samenleving en voert actief de dialoog met de omgeving. We 
zijn transparant in onze dienstverlening en open en eerlijk over onze keuzes en dilemma’s. 
We zoeken hierbij actief naar leermomenten en reflecteren op ons handelen. Waar mogelijk 

delen we actief data en informatie met onze partners en het publiek.

Wendbaarheid van mens en organisatie
De politie van overmorgen is een wendbare organisatie met veerkrachtige politiemensen 
die hun talenten en vaardigheden blijven ontwikkelen.
 In een continu veranderende omgeving stelt de politie zich flexibel op. Capaciteit en kennis 
worden ingezet op de momenten en de locaties waar dat nodig is. Politiemensen kunnen 

hierdoor optimaal gebruik maken van hun kwaliteiten en hun talenten verder ontwikkelen.

Samenvattend voor 2020
De operationeel expert of specialist wordt nu in de uitvoering hét fundament van de organisatie genoemd. Zowel voor 
de interne collega’s, maar ook voor de burgers en het bestuur is hij of zij het eerste aanspreekpunt. Een verbindende 
schakel in een web aan mogelijkheden en onmogelijkheden. Voor het door ontwikkelen in deze fundamentele rol 
worden nu a la carte opleidingen aangeboden. Investering in kennis over en het begrijpen van de veranderopgave van 
de Nationale Politie is nu het nieuwe credo voor de komende jaren. 

De leider van overmorgen is operationeel betrokken, richt zich op zijn naaste medewerker en heeft een doelgerichte 
interactie met de medewerker, is bevlogen en is waarde gedreven, vertoond bewust gedrag en handelt ernaar én levert 
met zijn of haar werk een daadwerkelijke maatschappelijke bijdrage.



“Tot hoever het gisteren nog helemaal niet glad was, 
heeft “Leiderbeek” sinds vannacht de Winter mogen 
proeven. Dikke lagen sneeuw en de gladheid van het ijs 
op de weg. Wat was het een mooi gezicht toen iets na 
vier uur in het ochtendgloren de eerste sneeuwvlokjes 
naar beneden vielen. Dit had “Leiderbeek” niet zien 
aankomen. Naast de mooie sneeuw zijn er ook heel 
wat gladde wegen gesignaleerd in de Stad. Direct heeft 
de gemeente “Leiderbeek” de handen uit de mouwen 
gestoken om de gladde wegen te bestrijden. Kortom, 
geniet van het prachtige winterweer maar pas op met 
de ijzel als u de weg op gaat. Mocht u sneeuwballen 
willen gooien. De wijkagent waarschuwt u voor 
baldadigheid.“

Zomaar een scenario uit een virtuele omgeving 
waar scenario’s nagespeeld worden voor diverse 
hulpdiensten.

Per dag zitten duizenden jongeren achter de computer. 
Tussen nu en tien jaar zijn er duizenden vacatures bij 
de nationale politie beschikbaar. Hoe bereik je deze 
jongeren? In ieder geval werd mij afgelopen maanden 
duidelijk dat de politie veel meer moet gaan investeren 
in de digitale (virtuele) wereld. In de virtuele wereld is 
het contact leggen met jongeren misschien wel de kans 
om ook te gaan werven. 
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Op 17 december 2013 zag het spel Grand Theft Auto V 
het levenslicht. Menig vader of moeder zal bij het lezen 
van deze titel denken aan zeurende kids die dit spel 
wilden spelen. Op 15 november 2018 is een server online 
gegaan die op een platform de mogelijkheid biedt om het 
“echte leven” na te bootsen.  In een virtuele omgeving 
van een bestaand spel GTA V kun je ervaren hoe het is 
om hulpverlener te zijn. Met name de functies binnen de 
politie zijn razend populair. 

Het “echte” politiewerk  is te ervaren in wel 75 community 
omgevingen die op diverse platforms speelbaar zijn. 
Het platvorm FiveM zorgt dat de verschillende servers, 
waaronder de meest bekende reality spellen kunnen 
draaien. Denk aan “District blauw” van Phoenix Research 
and Development met honderden leden.

Hulpdiensten Benelux en de server “Leiderbeek”. Voor 
het gemak richt ik mij op het spel dat serieus gespeeld 
wordt in de virtuele gemeente “Leiderbeek”. Achter al 
deze community leden zitten Nederlandse ontwerpers.

Alles wat wij bij de politie tegenkomen bestaat in het 
spel. De nieuwste auto’s. De dienst speciale interventies 
en een politiebureau. Voordat je aan het spel begint 
maak je van jezelf een “avatar” agent(e).  Via TeamSpeak 
3, een mobile applicatie, wordt het portofoon verkeer 
nagebootst. Er zijn zelfs portofoonkanalen. Het spel wordt 
uitgeleerd door protocollen te leren en er zijn serieuze 
regels opgesteld waardoor het spel “fris” blijft. Rariteiten 
worden niet gedoogd. Er zijn steden als “Amstelstad”, 
“Leiderbeek” en “Qbus”.

WAAR REALITEIT OVERGAAT IN 
VIRTUAL REALITY ROLEPLAY
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Ik spreek met een speler genaamd “Symon” van de community “Klarenbeek” en “Sander” uit het platform “District 
Blauw”. Beiden willen graag solliciteren bij de politie. Er zitten ongeveer 7000 jongeren per dag op de platforms. De 
gemiddelde speeltijd is twee tot zes uren. Daar schrok ik wel van, maar dat schijnt tegenwoordig heel normaal te zijn. 
Immers internet verdringt de televisie. Na aanmelding speel je niet in een spel maar je hebt “dienst”.

Roleplay is geen spelletje. Er is zelfs een MEOS systeem nagemaakt, een werkend wetboek, een aangifte systeem en ga 
zo maar door. Omdat het december is, heeft het vannacht op 18 december 2019 in “Klarenbeek” gesneeuwd. Je moet 
bedenken dat alles wat in de echte wereld kan gebeuren “klaargezet” kan worden in scenario’s in de virtuele wereld. 
Alle scenario’s worden bedacht en geschreven.

Bij de community “Roleplay Reality” worden per spel vier tot acht “burgers” aangesteld die “echte” meldingen doen. 
Bijvoorbeeld een verkeersongeval of een verdachte situatie die eindigt in een situatie met dreiging van het vuurwapen.
Het is heel knap dat men technisch zoveel moeite doet om tot in detail alle functionaliteiten van brandweer, politie of 
ambulance na te bouwen. Je vindt hier dan ook veel jonge IT specialisten die een IT opleiding volgen.

Ik spreek Sander van “Phoenix Research and Development” die met zijn team en behulp van de organisatie “HeuuuMods” 
de uniformen, uitrustingen, scripts en voertuigen hebben ontworpen voor onder andere de omgeving “Roleplay 
Reality”. 

Sander is game developer en maakt met verschillende coderingen een script ofwel “resource” om de game volledig 
tot leven te brengen in een bijvoorbeeld “Nederlandse” omgeving.

Ook spreek ik Yazzley van “HeuuuMods” en maakt met het programma Zmodeler de uniformen en voertuigen. ZModeler 
(kort voor Zanoza Modeler) is een groot modellingprogramma, ontwikkeld door Oleg Melashenko. Honderden foto’s 
vanaf het openbare internet worden gedownload en bewerkt totdat een 360 graden figuur of voertuig ontstaat. Ieder 
voorwerp aan de koppel wordt apart in gescand zodat ieder voorwerp volledig drie dimensionaal bruikbaar is. 

Er zit ook een “opvoedkundig” deel in het spel. De host verwacht van de 
mensen die inloggen op de server, dat zij bewust kiezen voor Roleplay. 
Dit houdt in dat GTA achtige praktijken op andere servers, dan wel op 
de globale GTA Online uitgevoerd mogen worden, niet in de virtuele 
roleplay omgeving mogen worden uitgevoerd. 

Te weten:

• Niet zomaar mensen doodrijden (Vehicle Deathmatch)
• Niet zomaar in het rond gaan schieten
• Je houd je aan de regels, dus ook aan de verkeersregels
• Je volgt aanwijzingen van administratie op.

Er is veel toezicht binnen deze spellen. Members die herhaaldelijk de 
regels niet opvolgen worden uit de server verwijdert. Zo worden echte 
criminele activiteiten, grooming of sexting nauwlettend in de gaten 
gehouden. Dat men serieus met informatie omgaat blijkt dan ook uit 
een soort selectie procedure. De speelleeftijd is vanaf 15 jaar.

Om in “District Blauw, Leiderbeek of Roleplay Reality” te werken moet 
je serieus solliciteren. Je begint onderaan als adspirant. Je krijgt een 
Operationele Begeleiding en Training (OBT). Je hebt een heus actueel 
wagenpark ter beschikking. Als virtuele politieagent zul je getraind 
worden tot een bepaald spelniveau, waarbij je hierna “zelfstandig” kunt 
functioneren. Het leuke is dat de ene speler de andere weer helpt. Bij 
de virtuele politie ben je verantwoordelijk voor de noodhulpmeldingen 
en het oplossen hiervan. Daarnaast surveilleer je in de virtuele stad en 
bij verdachte situaties grijp je in. Daarnaast ben je het aanspreekpunt 
voor de “burgers” in het spel voor vragen, aangiftes en problemen. 

Functie eisen:

• Je hebt affiniteit met de hulpdiensten en een groot gevoel van 
gerechtigheid en geloof in het Nederlandse rechtssysteem. Dit 
moet in de echte wereld toetsbaar zijn.

• Je bent kordaat en je weet waar je het over hebt.
• Je kunt zelfstandig werken, maar ook in teamverband werken.
• Je hebt een schoon strafblad en in staat een VOG te overleggen. 

Hoe kun je nu als wervende politie organisatie deze platforms bereiken? 
Ik denk dat de politie meer moet doen om spelende jongeren die de 
politie toch al interessant vinden warm te maken voor het politievak. Dit 
zou je kunnen doen om te vragen aan de webmasters of de Nationale 
Politie reclame spotjes zou mogen plaatsen binnen de spellen of 
wervingsfilmpjes te koppelen aan het spel. Even “out of the box” 
denken! Het zou in mijn ogen zelfs zo kunnen zijn dat de Politie met 
de bestaande karakters (de Avatars) een wervingsfilmpje maakt binnen 
de virtuele stad. Hierbij zou het dan duidelijk moeten zijn dat het wel 
“werving” betreft en geen spel. Ook zou het mogelijk moeten zijn 
om zelfstandig een spel te laten draaien door de nationale politie om 
zodoende aan te haken op bestaande items die jongeren bezig houden. 
The sky is the limit want alles is digitaal mogelijk.

Ook de jongeren en jong volwassenen die deze spellen maken, beheren 
en hosten zijn allen IT Specialist of volgen een IT Applicatiebeheer 
opleiding. Mensen die de Nationale Politie de komende jaren hard 
nodig heeft. 



“Goedemorgen justitie, ik zal mij eerst legitimeren, wij komen 
hier voor uw staandehouding. Bij deze bent u staandegehouden 
op grond van artikel 50 dan wel 50a van de vreemdelingenwet 
2000.” Dit zeggen zij dagelijks. Ook fysiek geweld is hen niet 
vreemd. Jan Scholten en Dennis Griffioen werken bij de afdeling 
Tilburg als beveiligers met vervoerstaken. Maar ze doen meer, ze 
zijn ook operationeel commandant inbewaringstellingen (IBS). 
Om een beeld te krijgen van hun dagelijkse werkzaamheden, 
nemen Dennis en Jan ons mee in hun werkdag.

Vreemdelingen die onrechtmatig in Nederland verblijven en niet 
uit zichzelf willen vertrekken, worden door de DT&V inbewaring 
gesteld met als doel om op korte termijn uitgezet te worden. Dit 
vergt veel voorbereidingen. De DT&V doet dit niet alleen maar 
samen met onder andere de DV&O.

Donderdag 17 oktober
Het is vroeg als de dienst van Jan en Dennis begint op de afdeling 
Tilburg, 04:15 uur. “Dit is niet vreemd voor ons hoor... wij starten 
vaak vroeg,” begint Jan lachend, “de meeste asielzoekerscentra 
willen dat er bij een IBS vroeg wordt gestart om zo de rust te 
houden op het centrum. Het is best ingrijpend voor de bewoners.” 
Vandaag wordt een vreemdeling vanaf het asielzoekerscentrum 
Dronten inbewaring gesteld. Hij woont daar met vijf anderen 
in een geschakelde woning. Jan en Dennis krijgen bij deze 
inbewaringstelling hulp van hun collega’s uit Zwolle en Zutphen. 
Dennis is vandaag de operationeel commandant en heeft zich al 
voorbereid. “Ik heb hier alle bijzonderheden van de vreemdeling, 
hij slaapt niet iedere avond in het AZC. Meestal alleen van 
woensdag op donderdag omdat hij zich op donderdag moet 
melden tijdens de meldplicht, als hij zijn weekgeld krijgt. Dus 
ik hoop dat we geluk hebben en hij daar vannacht ook heeft 
geslapen.”

Jan heeft ook een informatieset en samen nemen ze 
die door. In een uitdraai van Sigma (voorheen Tulp, het 
verblijfsregistratiesystyeem) staan de bijzonderheden van de 
vreemdeling en zijn medebewoners.

“Om geen aandacht te trekken, 
rijden we altijd met gedoofde 

verlichting naar het hoofdgebouw.”

INBEWARINGSTELLING
VAN EEN VREEMDE
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06:30 uur
Dennis en Jan komen op het terrein van het AZC Dronten. “Om geen aandacht te trekken, rijden we altijd met 
gedoofde verlichting naar het hoofdgebouw.” Daar treffen ze hun collega’s en een medewerker van de Afdeling 
Vreemdelingenpolitie Identificatie en Mensenhandel (AVIM). Hij is verantwoordelijk voor het binnentreden van de 
woning en heeft een machtiging tot binnentreden bij zich, om tegen de wil van de bewoner een woning te mogen 
betreden. Deze machtiging wordt afgegeven door een hulpofficier van justitie. Er zijn twee manieren om dit te doen, 
kloppen bij de woning óf gebruik maken van de machtiging tot binnentreden en de voordeur openen met een loper. 
Hiervan wordt gebruik gemaakt wanneer er bijvoorbeeld een hoge suicidedreiging is of als er vooraf gedreigd is met 
geweld door de betrokkene of er een risico is dat de man of vrouw probeert te vluchten. Wanneer iedereen aanwezig 
is, ook de tolk, start Dennis met de briefing.

06:45 uur
“Goedemorgen allemaal. Vandaag gaan we meneer A. staandehouden. Wie heeft de informatieset van de betrokkene 
gelezen?” Niet iedereen is al bekend met het dossier en daarom neemt Dennis alle bijzonderheden van de vreemdeling 
en zijn medebewoners door met zijn collega’s. Hij heeft bij aankomst hier al naar geinformeerd bij de beveiligers van het 
AZC en ook gevraagd hoeveel mensen ze kunnen aantreffen in de woning van de vreemdeling. “Van de vijf bewoners 
zijn er drie weg en nog twee aanwezig. Deze zijn bekend met agressie en moeten we op afstand houden. Verder zijn 
er niet veel bijzonderheden te vermelden over de vreemdeling, alleen dat hij niet mee wil werken aan zijn uitzetting. 
De woning heeft geen verdiepingen maar wel tuindeuren die moeten we bewaken tijdens de binnentreding.” Dennis 
verdeelt tijdens de briefing de taken zodat iedereen precies weet wat hij moet doen. De AVIM- medewerker heeft de 
loper opgehaald bij de beveiliging van het AZC; hij wil hier direct gebruik van maken in combinatie met de opgemaakte 
machtiging tot binnentreding.

06:58 uur
Met twee voertuigen gaan ze naar de woning. Onderweg wordt er weinig gesproken, iedereen is geconcentreerd 
en in afwachting van wat ze daar aantreffen. “Ook nu rijden we met gedoofde verlichting, maar de bewoners van 
het centrum weten ondertussen precies wat een voertuig van de DV&O komt doen.” Ze stoppen bij de woning en 
iedereen gaat in volledige stilte naar hun aangewezen plaats. De AVIM-medewerker opent met de loper de voordeur 
en direct daarna stappen vier DV&O-medewerkers naar binnen. Ze treffen daar één bewoner aan, die wakker is 
geschrokken, maar helaas is dit niet ‘onze’ vreemdeling. Ze controleren de woning en hebben een kort gesprek met de 
bewoner. Het is duidelijk dat de vreemdeling niet aanwezig is en iedereen gaat - enigszins teleurgesteld - terug naar het 
hoofdgebouw. Jan: “Het is jammer dat de vreemdeling er niet is. Zoveel voorbereidingen die worden getroffen en dan 
zonder resultaat! Dit gebeurt vaker. Meestal is er een patroon en weten we wanneer we iemand kunnen aantreffen 
maar helaas is dat nu niet zo.”

07:15 uur
Dennis begint met de debriefing. “Ik heb de uitvoerend ambtenaar van de DT&V in kennis gesteld dat de vreemdeling 
niet in de woning was op het moment van binnentreden. Laten we maar niet op de meldplicht wachten. Dat is van 9:00 
tot 12:00 uur, we weten niet zeker of de vreemdeling zich dan komt melden.” De collega’s nemen de actie verder door. 
De actie is goed verlopen en er zijn geen opmerkingen. “Ik wil iedereen bedanken voor jullie tijd en medewerking”. De 
onderlinge band tussen de DV&O- medewerkers die IBS- taken uitvoeren is heel open. Als er dingen goed of slecht gaan, 
wordt dit direct besproken en uitgesproken. Na de debriefing gaan de collega’s van Zutphen naar het AZC in Zutphen. 
Daar moet een moeder staande worden gehouden en naar DC Zeist worden gebracht. Samen met hen vertrekken 
Dennis en Jan, in overleg met hun afdelingshoofd IBS, Melvin Kuijs, alvast naar DC Zeist. De moeder heeft een kindje 
van zes maanden oud. Het kindje heeft wel een verblijfsvergunning, maar de moeder niet. Deze actie zal niemand in 
de koude kleren gaan zitten.

9:01 uur
Dennis en Jan spreken in DC Zeist met de uitvoerend ambtenaar IBS van de DT&V, Jeroen Evertse: “De aanvraag voor 
een verblijfsvergunning van de moeder is afgekeurd; die van het kindje goedgekeurd. Ons doel is altijd om moeder en 
kind bij elkaar te houden, maar het komt helaas voor dat ouders worden gescheiden van hun kinderen. Dit is schrijnend 
en druist tegen elk rechtvaardigheidsgevoel in.”

10:30 uur
De collega’s uit Zutphen brengen de moeder met het kindje naar binnen. Ze oogt rustig en samen met haar kindje 
en de tolk gaan ze de spreekkamer binnen waar Jeroen de situatie bespreekt. Jan en Dennis houden toezicht terwijl 
hun collega’s van Zutphen een proces-verbaal opmaken. Jeroen legt uit: “De moeder heeft drie keuzes; of ze wordt 
uitgezet zonder kindje, of ze wordt uitgezet en neemt haar kindje mee of er wordt door de advocaat van de moeder 
een aanvraag gedaan voor verblijf bij haar kind.” Na veel heen en weer bellen met de advocaat wordt duidelijk dat er 
een nieuwe procedure wordt gestart. De moeder en haar kindje kunnen tot die uitspraak in Nederland blijven. Jan: 
“Helaas is de moeder al uitgeschreven bij het asielzoekerscentrum in Zutphen. Nu wordt zij eerst tijdelijk geplaatst in 
Ter Apel waar het aanmeld centrum is. De collega’s van Zutphen brengen haar daar naartoe.” Jan en Dennis gaan terug 
naar Tilburg. Jan: “Ook deze IBS verliep goed, maar we treffen regelmatig andere situaties aan. Mensen die agressief 
zijn richting ons en dreigen met bijvoorbeeld een mes of zelfs een glasscherf! Zij hebben er alles voor over om niet 
te worden uitgezet. Ook tijdens het fouilleren komt er regelmatig iets uit de zakken.” Ook hebben zij al meerdere 
praktijkvoorbeelden van asielzoekers die onder hun voet een scheermes hadden geplakt. Die vind je met een normale 
check niet en komen dan in de bus tevoorschijn, met alle gevolgen van dien. Suicidale uitspraken horen zij vrijwel 
dagelijks, dit wordt aangegeven bij het vertrekgesprek dat de betrokkene met de regievoerder van de DT&V voert. 
Vaak blijft het bij de dreiging in de hoop dat ze via deze uitspraken niet uitgezet worden, maar zo werkt dat niet. Helaas 
treffen ze in de praktijk ook anders aan, dus worden deze uitspraken zeer serieus genomen. Jan: “Dit werk vraagt veel 
van je, ook privé. We beginnen vroeg en we moeten ons voor iedere IBS goed inlezen ter voorbereiding op de inzet. 
Maar het is werk dat er toe doet en vraagt inlevingsvermogen. Geen enkele dag is hetzelfde en onderling weten we 
precies wat we aan elkaar hebben. Stoppen met IBS? Nee, absoluut niet!”
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DE BICKERS, FAMILIE VAN BURGEMEESTERS
EN SCHUTTERS

“Van Bickershuis naar theater van Paul Haenen”

Stadsherstel Amsterdam heeft onlangs het rijksmonument Nieuwezijds Voorburgwal 282 in Amsterdam aangekocht. 
Het pand, vlakbij het Paleis op de Dam, kennen velen nu als het Betty Asfalt Complex, het kleine theater van Paul 
Haenen. Stadsherstel nam dit pand van de gemeente over zodat het theater kan blijven. Maar het gebouw was in de 
eeuwen ervoor de woning van een familie van schutters en burgemeesters.

Foto Stadsarchief Amsterdam

Verschillende generaties van de Amsterdamse regentenfamilie Bicker woonden in dit pand. Zij zijn onder anderen 
bekend van het Bickerseiland en hadden in de 16e en 17e eeuw zeer veel macht. De familie had bijvoorbeeld samen 
met het verzwagerde geslacht De Graeff een halve eeuw het bestuur over de stad Amsterdam en indirect het gewest 
Holland in handen gehad. Door hun relaties met andere Hollandse patriciërs zoals de Boelens Loen, Witsen en Hooft 
won de familie Bicker ook snel aan invloed buiten deze stad, zodat in de Gouden Eeuw verschillende Bickers belangrijke 
functies bekleedden binnen de VOC, de WIC en andere belangrijke instanties. In 1646 - toen de Republiek op het 
hoogtepunt van haar macht stond - bekleedden maar liefst zeven leden van de familie Bicker tegelijkertijd een politieke 
functie. 

Het wapenschild van de familie Bicker is nog aanwezig in de gang van het pand Nieuwezijds Voorburgwal 282. 
Het schild is gevierendeeld en bevat in schild I en IV een dwarsbalk, in veld II en III drie boven elkaar geplaatste 
helmstokken. Een helmstok is een stok waarmee het roer van een schip wordt bediend. De Bickers hadden veel geld 
verdiend met de handel.

De gang van het theater, foto’s Stadsherstel. 

Schutters voorgangers van de Amsterdamse vrijwillige politie
Een aantal Bickers was ook schutter. De schutters behoorden tot de gilden en beschermden de stad tegen invallen of 
ongewenste bezoekers van buitenaf. Ook liepen zij bij toerbeurten de ‘Nachtwacht’ op de stadswallen en hielpen zij 
het stadsbestuur bij het bewaren van de orde in de stad. De schuttersgilden hadden elk hun eigen ‘doelen’, dat was de 
benaming voor het gebouw waarin ze oefenden met hun wapens.

De stadswacht was een belangrijk instituut dat vele eeuwen een bijdrage heeft geleverd aan de veiligheid van 
Amsterdamse burgers. Een stadswacht bestond meestal uit leden van de gegoede burgerij, die ook in financieel 
opzicht hun steentje bijdroegen. In 1907 hield de Amsterdamse schutterij op te bestaan, toen werd namelijk een 
wetsvoorstel  aangenomen waardoor bevoegdheden van de schutterijen flink werden ingeperkt. De Amsterdamse 
schutterij werd opgevolgd door de Amsterdamse Vrijwillige Burgerwacht die op haar beurt een vervolg kreeg in de 
Vereniging Amsterdamse Vrijwillige Politie. 

Bickers die onder andere schutter waren
Cornelis Bicker (1592 -1654). Hij was kapitein bij de schutterij en is in het Rijksmuseum te zien op een schuttersstuk, 
ooit gemaakt voor de Kloveniersdoelen.Roelof Bicker (1611-1656)was ook kapitein van de schutters maar dan die van 
de Lastage. Ook hij is op een schuttersstuk afgebeeld.Jacob Bicker Raye (1703-1777) was eigenlijk niet een echte Bicker 
maar gebruikte de invloedrijke naam Bicker van zijn moeder. Hij was kapitein van de schutterij bij de Amsterdamse 
burgerwacht.

Foto Roelof Bicker, Stadsarchief Amsterdam
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Burgemeester en ambachtsheer 
Ook in de 18e eeuw bekleedden de Bickers politieke functies. 
Zij trouwden vaak met elkaar om het familiekapitaal in 
de familie te houden, maar ook voor behoud van macht. 
Hendrik Bicker (1682-1738), Ambachtsheer van Amstelveen 
en Nieuwer-Amstel was burgemeester van Amsterdam en 
fiscaal bij de Admiraliteit van Amsterdam. Hij woonde in dit 
huis, zijn ouderlijk huis, en gaf het haar huidige aanzien in 
1725. 

Nog meer burgemeesters
De ouders van Hendrick, Hendrik Bicker (1649-1718) en 
Maria Schaep (1658-1725) trouwden in 1681 en waren 
vóór Hendrick eigenaar van dit pand. Vader Hendrik was in 
1713 en 1717 burgemeester van Amsterdam. En voor hen 
woonde Gerard Schaep (1598-1666) in het huis. Deze man, 
die natuurlijk aangetrouwde familie van de Bickers was, 
was maar liefst elf keer burgemeester. 

“Dat had je nou niet moeten zeggen”
Het pand is lang door  de Bickers als woonhuis gebruikt. 
Van circa 1910 tot 1957 was de Prinsenschool in het 
pand gevestigd, een bekende leerling was bijvoorbeeld 
meesterchoreograaf Hans van Manen. In 1963 liet 
cabaretier Sieto Hoving het gebouw verbouwen tot het 
theater Tingel Tangel. Hoving was ook bekend geworden 
door zijn optreden in reclamespots. Samen met zijn vrouw 
maakte hij onder meer de commercial voor de Nederlandse 
Credietverzekeringsmaatschappij, met de gevleugelde 
uitspraak “Dát had je nou niet moeten zeggen”, nadat 
zijn vrouw hem had gezegd dat hij nog altijd zijn boot zou 
kunnen verkopen. 

Theater van Paul Haenen
In 1989 werd het theater verkocht aan Paul Haenen en 
Dammie van Geest, die het hernoemden tot het Betty Asfalt 
Complex. In het Betty Asfalt Complex zijn onder andere de 
specials met Margreet Dolman en Dominee Gremdaat, 
alter ego’s van Paul Haenen, te zien. Op www.bettyasfalt.
tv zijn zeer geestige filmpjes van Paul Haenen te bekijken.

Meer monumenten met een politie-geschiedenis
Kijk voor meer informatie over dit pand en voor meer 
panden met een politiegeschiedenis op 
www.stadsherstel.nl/politie.

Dammie van Geest en Paul Haenen, foto Stadsherstel
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In dit boek vertelt Hannelore voor het eerst het 
ongelooflijke en schokkende waargebeurde verhaal 
over haar jeugd in een sekte en haar gevecht om een 
normaal leven. Hannelore groeide vanaf haar derde 
op in de sekte ‘Gemeente Gods’, waar haar ouders 
actief lid van waren. Haar leven speelde zich vijftien 
jaar lang grotendeels af binnen de muren van een 
oud klooster in Nederland. De charismatische 
en zichzelf ‘Profeet’ noemende sekteleider Sipke 
Vrieswijk voerde hier met zijn partner Aagje een 
waar schrikbewind. Niemand was veilig. Al die tijd 
werd ze gehersenspoeld. Als Hannelore op 17-jarige 
leeftijd tegen haar wil wordt bevrijd, moet ze voor 
het eerst leren leven in een vrije wereld. Uniek is 
dat Vrieswijk op dit moment de enige sekteleider in 
Nederland is, die daadwerkelijk veroordeeld is voor 
zijn daden.

Als Hannelores ouders zich in de jaren 80 met hun 
twee dochters aansluiten bij de sekte van Vrieswijk, 
heeft dat enorme consequenties voor het hele gezin. 
Hannelores vader en 7-jarige zus worden al snel door 
de sekteleider buiten spel gezet, verbannen uit de 
sekte.   

In zijn eigen ‘Hof van Eden’ verkondigde sekteleider 
Vrieswijk dat hij contact had met God. Binnen de 
sekte waren er eigen regels, eigen straffen, nieuwe 
namen en een eigen taal. Vrieswijk zaaide vooral 
angst en koos zijn eigen ‘bruiden’. Hannelore groeide 
er op, zonder beter te weten. In het klooster werd 
zij als kind ook gescheiden van haar moeder, enig 
contact werd verboden.  

Dit boek biedt een unieke blik op het leven in een 
sekte, van binnenuit. Wat gebeurt daar precies? 
Wat doen de leden de hele dag? Wat drijft de 
sekteleider(s)? Hoe krijgt hij voor elkaar dat zijn 
volgelingen doen wat hij wil? En in hoeverre kan de 
politie mogelijke misstanden aanpakken? 

Hannelore verhaal krijgt de meest bizarre wendingen. 
Toen het einde nabij leek ‘ontvoerden’ de sekteleiders 
Hannelore naar Israël, Zweden en Cyprus. Al die jaren 

probeerde Hannelores ook buiten de sekte het gezin 
van zijn zus tot inkeer te brengen. Als Hannelores 
moeder gaat twijfelen, luiden zij samen de noodklok 
bij de politie. Na jaren gevangenschap, drank en 
drugs bevrijdde de politie Hannelore. Pas jaren 
later is Hannelore in staat om aangifte te doen. Een 
internationale klopjacht op Vrieswijk en zijn partner 
begint. Vanaf dat moment begint ook pas haar echte 
strijd. Het gevecht om opnieuw te leren leven, weer 
Hannelore te worden in een vrije wereld. Met vallen 
en opstaan weet ze die strijd te winnen. Nu leidt de 
42-jarige Hannelore een gelukkig leven met haar 
grote liefde en vier kinderen. Daarmee is dit boek 
ook het verhaal van een enorm sterke vrouw en een 
verhaal van hoop. 

Auteur Frank Krake leert Hannelore een paar jaar 
geleden kennen via politieagent Peter Withag die haar 
uit de sekte heeft gered. Krake is gelijk gefascineerd 
door haar verhaal en bouwt een vertrouwensband 
met haar op. Nu, na 25 jaar, heeft ze haar verhaal 
aan hem verteld om het verleden af te sluiten. Met 
dit boek wil Hannelore ook mensen waarschuwen 
voor het gevaar van sektes en wil ze hoop bieden 
aan andere vrouwen, die in dezelfde situatie zitten of 
hebben gezeten.

Frank Krake (1968) studeerde Marketing Strategy aan 
de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2013 schrijft 
hij boeken en heeft hij al meerdere bestsellers op 
zijn naam staan, waaronder De Rampondernemer, 
Menthol en De laatste getuige (meer dan 50.000 
exemplaren verkocht). Voor dit boek interviewde 
Frank Krake Hannelore tientallen keren. Ook 
sprak hij met direct betrokkenen in deze unieke 
en spraakmakende zaak, waaronder haar ouders, 
zus, voormalige sekteleden en de toenmalige 
politieagenten. Krake deed grondig archiefonderzoek 
in de juridische dossiers en rapporten van psychiaters, 
en haalde naast veel nieuwe informatie ook nooit 
eerder gepubliceerde foto’s over de sekte boven 
water.

Uit cijfers van Sekte Signaal blijkt dat er op dit 
moment alleen al in Nederland meer dan 80 sektes 
actief zijn, van klein tot groter, met zo’n tienduizend 
volgelingen. Hierin vinden veelal misstanden plaats 
als intimidatie, financiële uitbuiting, (seksueel) 
geweld, vrijheidsberoving en indoctrinatie. In 
Nederland is onvoldoende effectieve wetgeving om 
misstanden in een sekte aan te pakken. 

Hannelore

Het meisje uit de sekte
Frank Krake




