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Het is een prachtige voorjaarsochtend. Ik ben op een station van een middelgrote 
stad. In de immens grote hal van het pas vernieuwde station kun je koffie drinken 
bij die ene grote koffiemagnaat, die je all over the world tegenkomt. Ik besluit om 
eerst een bakkie te doen, voordat ik weer in de auto stap. Even later zit ik achter 
een geurige amandel latte macchiato. Het is rustig in de hal, de spitsreizigers zitten 
al lang op hun werkplek. Een opgeschoten tiener speelt achter de ´speel-mij-piano´. 
Ik heb zojuist een politieman geïnterviewd en blik nog terug op het prettige gesprek. 
Genietmomentje. 

En dan opeens. Whamm!!! Als een donderslag bij heldere hemel. Twee mannen gaan 
in de stationshal op de vuist. En niet zo´n beetje ook. Het handjevol reizigers kijkt 
verschrikt op en deinst terug. Ik verslik me zowat in de latte. De mannen schreeuwen 
en tieren, vloeken en verwensen elkaar. Er vliegt een telefoon door de lucht, 
bloedspetters op de vloer. Voordat ik actie kan ondernemen (lees = bellen), heeft 
de koffiemevrouw de politie al aan de lijn. En ze zijn er snel. Heel snel. Binnen een 
minuut arriveren de mannen en één vrouw van het blauw. Ze trekken de kemphanen 
uit elkaar, maar die geven zich niet zo gauw gewonnen. 

En wat je dan ziet, is bijna ongelooflijk. De mensen die in eerste instantie terug-
deinsden – wat begrijpelijk is – komen tevoorschijn en halen en masse hun telefoon 
tevoorschijn. Om maar niets te hoeven missen van de moedige dienders die hun 
handen vol hebben aan het vechtende tweetal. En met schrik denk ik aan die 
rotbeelden die onmiskenbaar over enkele minuten op YouTube voorbij zullen komen. 
Uiteindelijk lukt het de agenten om het amokmakende tweetal in de boeien te slaan 
en af te voeren. De rust is weergekeerd. Iemand dweilt de vloer schoon. De piano is 
stil. Eenmaal onderweg naar huis denk ik aan korpschef Erik Akerboom die onlangs 
te gast was op een basisschool in Beuningen. Ook hij haalde de beelden aan van 
politiegeweld op televisie. ´Dat is niet fijn om te zien. Maar ik zeg altijd: eerst weten 
wat er is gebeurd en dan oordelen.´ Het zou fijn zijn als al die filmers dat ook eens in 
hun oren knoopten!

Gerda Preusting
eindredactie 
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Dr. Monica den Boer was professor hoogleraar politie en 
strafrechtdeskundige en sinds 31 oktober 2017 lid van 
de Tweede Kamerfractie van D66. Gepokt en gemazeld 
als het gaat om en over de Nationale Politie (NP). Is die 
NP klaar voor de toekomst? Wat vindt zij van de politie 
en wat kan een willekeurige medewerker van haar 
verwachten? Een gesprek over keuzes en kansen voor de 
agent en de rechercheur.

Het gesprek met Monica den Boer  (Rotterdam, januari 
1963) vindt plaats op een doordeweekse winterse ochtend. 
Een dag die duidelijk maakt dat het januari is. Donker en 
nat, met slechts het vooruitzicht van nog meer duisternis en 
regen. Maar een bezoek aan het Parlementsgebouw maakt 
veel goed. In het prachtige gebouw met de authentieke 
en beeldbepalende elementen en lange, statige gangen is 
het elke keer weer een cadeautje om er even te mogen 
zijn. Monica den Boer mag je gerust een kersvers Kamerlid 
noemen. Een twintigste plaats op de kandidatenlijst was 
vorig jaar maart net niet voldoende voor een plek in 
de Tweede Kamer. Ze belandde in de wachtkamer met 
nog twee andere kandidaten die net buiten de boot 
vielen. Maar de kabinetsformatie bracht ook nieuw 
perspectief. Met de benoeming van de D66-ers Wouter 
Koolmees (Minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid), 
Ingrid van Engelshoven (Minister Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap) en Stientje van Veldhoven (Staatssecretaris 
van Infrastructuur en Waterstaat), kwam er voor Monica 

alsnog een plek vrij in het parlement. Hoewel vader zijn 
hele leven lid was van de Partij van de Arbeid en moeder 
geruime tijd actief voor Groen Links in de Rotterdamse 
gemeenteraad, werd thuis politiek niet met de paplepel 
ingegoten. Maar wel was er, zoals ze zelf zegt: ‘Warme 
belangstelling voor politieke vraagstukken. Aan de 
keukentafel voerden we leuke debatten die bijdroegen 
aan een verdiepende sfeer. Als gezin voeren we een 
progressieve koers.’ Na een indrukwekkende staat van 
dienst, (onderzoeker, lector, directeur, hoogleraar, talloze 
publicaties en eigen bedrijf) vond ze het tijd geworden om 
zich op de politiek te richten. Waarom? ‘Er gebeurden in 
Nederland zaken waar ik me ernstig zorgen over maakte, 
waar ik me mee wilde bemoeien. Polarisatie, dat vond en 
vind ik heel zorgelijk. Daarom ben ik de politiek ingestapt.’

Internationaal georiënteerd
Dat voornemen vergde wel de nodige oriëntatie. Mensen 
in haar omgeving gaven haar een duwtje, zoals oud 
politiefunctionaris Letty Demmers, die in Monica een 
potentieel politiek talent zag. ‘Ik was ook al jarenlang 
internationaal georiënteerd, ben gepromoveerd in 
Florence, ik heb in Brussel en Edinburgh gewoond. Mijn 
focus was gericht op Europa. Dat internationale aspect 
sprak in mijn voordeel.’ Na een assessment, veel lezen, 
kennismaken, oriënteren, stelde ze zichzelf kandidaat. 
Hoe was dat? ‘Ik stapte een proces in wat ik heel spannend 
vond. 

D66 TWEEDE KAMERLID MONICA DEN BOER:
‘Ik heb het humane gezicht van de politie leren kennen’
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De politiek, dat was een heel andere richting dan die ik 
gewend was.’ Zoals gezegd, in eerste instantie viel ze net 
buiten de boot en werd ze wachtkamerlid. ‘Ik was zeker 
niet teleurgesteld, de kans om niet gekozen te worden 
was er. Maar ik ben pragmatisch ingesteld en wist ook dat 
er mogelijk wel een plek zou vrijkomen. Daarom heb ik 
de formatiemaanden gebruikt om mijn informatiepositie 
te versterken en kennis te maken.’ Met wie? ‘Met van 
alles en iedereen. Zittende Kamerleden, vooral natuurlijk 
van de D66-fractie. Ik heb zoveel mogelijk vergaderingen 
bijgewoond waar ik bij mocht zijn. Dat was een goede 
voorbereiding voor het definitieve Kamerlidmaatschap 
dat een half jaar later volgde nadat het Kabinet was 
geïnstalleerd.’

Groen hart
Waarom D66? ´Onze partij vaart een progressieve koers 
met realistische politiek,’ zo vat ze het samen. ‘D66 
oriënteert zich op Europa en op datzelfde Europa focus 
ik mij al jaren. Ze geeft kansen aan nieuwkomers om hier 
in Nederland iets mee te doen. Weg van het verzuurde 
klimaat wat je in Nederland tegenkomt. D66 kijkt met 
optimisme naar de toekomst. En we krijgen daadwerkelijk 
dingen voor elkaar. Met D66 wil ik een duw geven aan de 
veiligheid, rechtvaardigheid en internationalisering van 
Nederland. Veel mensen zijn onzeker over hun toekomst, 
over de veiligheid van ons land. In Europa moeten we 
de handen ineenslaan. In een wereld vol uitdagingen 
is het cruciaal dat Europese landen samenwerken, 
bijvoorbeeld op het gebied van terrorismebestrijding, 
vluchtelingenstromen, maar ook klimaat en energie.’ En 
natuurlijk, ze heeft een groen hart, het groen van D66 
is haar op het lijf geschreven. Dat begint al vroeg in de 
ochtend, want als de politica vanuit haar woonplaats 
Maasdam naar Den Haag reist, pakt ze achtereenvolgens 
fiets, bus, metro en trein. 

Nachtdienst
De portefeuille politie nam ze over van Ingrid van 
Engelshoven die nu Minister van Onderwijs is. ‘Die 
keuze was niet zo moeilijk, van de drie nieuwelingen 
had ik de meeste ervaring en affiniteit met politiezaken.’ 
En dat klopt, want Den Boer was in het verleden onder 
meer onderzoeker Europese politiesamenwerking, 
directeur onderzoek- en kennisontwikkeling, tevens 
wetenschappelijk decaan aan de Politieacademie en 
bijzonder hoogleraar vergelijkende bestuurskunde 
(leerstoel Politieacademie). Om contact te houden met de 
politiemensen in het veld ging ze de afgelopen maanden 
op werkbezoek bij de Landelijke Eenheid en bij lokale 
bestuurders. Omdat gemeenten ook onder haar hoede 
valt, ging ze in gesprek met burgemeester Aboutaleb, 
waarbij de politie uiteraard ook onderwerp van gesprek 
was. Een groentje op het gebied van het blauw was 
Monica overigens niet toen ze in de Kamer kwam, want: 

‘In de tijd dat ik op de Politieacademie werkte, heb ik 
in drie of vier (toen nog) regio’s diensten gedraaid. Ja, 
ook diensten aan de randen van de nacht.’ Kijkend naar 
die ervaring groeide haar bewondering voor de politie 
alleen maar. ‘Toen heb ik het humane gezicht gezien van 
de politie leren kennen. Ik vond en vind het nog steeds 
bewonderenswaardig hoe politiemannen en -vrouwen 
hun werk doen. Hoe er vooral gewerkt wordt in de 
preventieve sfeer. Een goed voorbeeld daarvan vind ik de 
wijkagent en zijn of haar interactie met mensen.’

Slagschip
Over de toekomst van de politie heeft ze een uitgesproken 
mening: ‘We leven in een steeds veranderende 
samenleving en dat vergt ook steeds weer een nieuwe 
aanpak. De lessen die we leerden uit het verleden moeten 
we continu bijdraaien. Dat vereist een flexibele en vooral 
een deskundige politie. Een politie die niet alleen maar 
achteromkijkt, maar meegaat in de uitdagingen die zij 
tegenkomt.’ Monica noemt daarbij drie thema’s. ‘Wijk – 
web – wereld. Dat vraagt om strategische keuzes met veel 
kennis, kunde en visie.’ Ze noemt een passende metafoor. 
‘We varen met 63.000 politiemensen op een slagschip 
waarvan de steven steeds moet wenden. Op die manier 
zal de politie klaarstomen voor de toekomst.’

 
Loopbaanperspectief
De NP is op orde, vindt ze. ‘En dat is maar goed ook. 
Veel politiemedewerkers hebben te lang in onzekerheid 
geleefd, vooral voor het administratief-technisch perso-
neel zijn het spannende jaren geweest. Ik heb de indruk 
dat de meeste mensen inmiddels hun plek hebben 
gevonden, hoewel het hier en daar nog wel na-ijlt. Het 
ziekteverzuim is overigens nog veel te hoog. Dat kan 
zeker naar beneden. Als politiek moeten we samen met 
de politie deze prachtige organisatie klaarstomen. Klaar 
voor de toekomst. Ik heb alle vertrouwen in korpschef Erik 
Akerboom die in de komende vijf jaar weer een andere 
klus op zijn bord krijgt: de uitstroom van duizenden 
politiemensen die met pensioen gaan.’Den Boer wil zich 
inzetten voor meer smaken en kleuren bij de politie. Het 
toverwoord is diversiteit. ‘Niet alleen qua opleiding, maar 
ook m/v gericht en met veel specialistische expertise.
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Dan groeien we naar een sterke, slimme en slagvaardige organisatie, dat moeten we willen zijn als Nationale Politie. 
Daartegenover staat dat je medewerkers een loopbaanperspectief moet bieden, met de juiste prikkels en uitdagingen, 
zo behoud je ervaring en expertise. Dat vraagt goed leiderschap op alle niveaus. Investeer in kwaliteit en gun mensen 
een loopbaanpad. De helft van de begroting van Justitie & Veiligheid gaat naar de politie. Die centen moeten wel 
goed besteed worden en als volksvertegenwoordiger stel ik vragen aan de minister hoe hij bijvoorbeeld zorgt dat ICT-
middelen en uitrusting op orde zijn.’

Domineesgeest
Monica den Boer is als Kamerlid altijd op zoek naar veiligheid 
in deze steeds onrustig wordende wereld, getuige ook haar 
affiniteit met de politie. ‘Onze politieagenten op straat 
beschermen onze vrijheden en bieden veiligheid. Dat zag ik 
als directeur onderzoek aan de Politieacademie en dat merk 
ik zelf op straat. Overigens zijn wij als Nederlandse politie een 
goed voorbeeld voor het buitenland. Wij hebben het goed 
voor elkaar,’ klinkt het enthousiast. ‘Voorafgaand aan de 
Nuclear Security Summit in 2014 was ik conferentievoorzitter 
en toen merkte ik dat er vanuit internationale optiek met 
bewondering naar ons wordt gekeken. Onze politie zet 
primair in op preventie en de-escalatie. Wij bedenken 
de beste oplossingen door zelf in de spiegel te kijken, wij 
reflecteren. Buitenlandse politiemensen die hier een kijkje in 
de keuken komen nemen, vinden dat geweldig. Onze politie is 
in gesprek, gelooft in de dialoog. Zo kom je tot beslissingen en 
haal je het beste uit het team. Ver weg van de domineesgeest 
die je vroeger vaak tegenkwam. Met z’n allen energie krijgen 
en trots zijn op de organisatie waar je mag en wilt werken.’ 
En ze weet: de cultuur van de politie is een hele krachtige. 
Hét buzzwoord bij de politie is ‘collega’. Er zijn voor elkaar, 
in elke omstandigheid, wat er ook gebeurt. Die gedachte 
sterkt de teamgeest, zeker op weg naar de slagvaardige 
organisatie waarover Monica spreekt. Monica den Boer is 
altijd benaderbaar, bereid tot een gesprek. Ze stelt zich open 
voor alle politiemensen. ‘Ik ben bereikbaar via een openbaar 
emailadres, dat staat op mijn website. Als er vragen of 
problemen zijn over zaken die volgens jou misgaan, over de 
uitrusting of ICT-problemen bijvoorbeeld, zoek contact met 
me.’ Als volksvertegenwoordiger draagt ze haar steentje bij 
aan een veilig Nederland, wil ze zichtbaar zijn voor de ruim 
zestigduizend politiemensen mét een luisterend oor voor 
de burger. ‘Want Nederland is immers nooit af!’ m.dboer@
tweedekamer.nl 

‘We varen met 63.000 politiemensen op een slagschip 
waarvan de steven steeds moet wenden. Zo stoomt de 
politie klaar voor de toekomst’

• Monica den Boer was wetenschapper op het gebied van strafrecht en openbaar bestuur in onder meer Leiden, 
Maastricht en Tilburg. Later was zij directeur onderzoek- en kennisontwikkeling bij de Nederlandse Politie Academie 
en bijzonder hoogleraar aan de VU. Zij had een eigen onderzoeksbureau.

• Onderzoeker Europese politiesamenwerking na 1992, University of Edinburgh, van 1991 tot 1993
• Directeur onderzoek- en kennisontwikkeling, tevens wetenschappelijk decaan, NPA (Nederlandse Politie Academie) 

te Apeldoorn, van 2003 tot 1 mei 2016
• Bijzonder hoogleraar vergelijkende bestuurskunde (in het bijzonder internationalisering van de politiefunctie), 

Vrije Universiteit te Amsterdam, van 2004 tot 2012 (leerstoel Politieacademie)
• Directeur “SeQure Research & Consultancy”, van 2013 tot 31 oktober 2017
• Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 31 oktober 2017
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De Nationale Politie neemt al jaren actief deel aan internationale 
(vredes)missies van de Verenigde Naties en van de Europese Unie.  
In verschillende landen en onder zeer uiteenlopende omstandigheden 
zijn politiemensen betrokken bij de wederopbouw van de lokale 
politie en daarmee ook van een land dat ernstig geleden heeft onder 
oorlogsgeweld. Voor de politieman/vrouw geeft een uitzending je de 
kans om je eigen persoonlijke ontwikkeling een flinke boost te geven. 
Een jaar een kijkje nemen in de keuken van buitenlandse collega’s en 
zinvol werk verrichten, is een ervaring die je de rest van je politieleven 
meeneemt. Een kristalheldere missie.

Het kostte enige moeite om Natasja Allart te ontmoeten. In december 
gooide een dik pak sneeuw roet in het eten en een maand later woei een 
code-rood-westerstorm over Nederland. Maar driemaal is scheepsrecht. 
De redactie ontmoet Natasja Allart op haar werkplek in het gebouw 
van de Landelijke Eenheid in Zoetermeer. Natasja werkt binnen het 
Team Internationale Politie Uitzendingen (TIPU). Een juiste omschrijving 
van haar functie is ketenregisseur. Ze legt dat als volgt uit. ‘Ik ben de 
linking pin tussen operatie en ondersteuning. Vanuit de operatie bekijk 
ik missiebreed waarmee ik de collega´s, die tijdelijk in het buitenland 
verblijven, kan ondersteunen. Dat kan met van alles zijn, logistiek, kennis 
of informatie.´

Officieel verzoek
Eerst enkele feiten. De uitzendingen en missies van de politie vinden 
hun wettelijke basis in artikel 90 van de grondwet. Daarin is vastgelegd 
dat de Nederlandse regering tot taak heeft de ontwikkeling van de 
internationale rechtsorde te bevorderen. Nederland geeft hier invulling 
aan door politiemensen te sturen naar gebieden waar oorlog dreigt 
of is geweest.In grote lijnen komt dat neer op de wederopbouw van 
een land dat lang geleden heeft na oorlogsgeweld. Een verzoek voor 
Europese ondersteuning vindt zijn weg langs officiële kanalen, vertelt 
Natasja. ‘Dat komt van de Europese Unie (EU) of de Verenigde Naties 
(VN). Het buitenlandbeleid van de EU wordt in Brussel beslist, het 
verzoek gaat vervolgens via het Ministerie van Buitenlandse Zaken naar 
het Ministerie van Justitie en Veiligheid en komt uiteindelijk terecht op 
het bordje van korpschef Erik Akerboom. Een verzoek van de VN wordt 
rechtstreeks aan Nederland gericht. Maar het is aan het Parlement, 
onze volksvertegenwoordigers, dat uiteindelijk eerst toestemming geeft 
als er een verzoek voor een missie wordt gedaan. ‘Dat gaat middels 
een artikel-100 brief. Dat is een brief van de regering aan de Eerste en 
Tweede Kamer met betrekking tot de inzet of het ter beschikking stellen 
van de krijgsmacht ter handhaving of bevordering van de internationale 
rechtsorde, zo luidt het officieel.’

UITZENDING NAAR HET 
BUITENLAND:

een uitdaging voor jezelf, een helpende 
hand voor de ander

15Allround Politie Nieuws   
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Uitzending of missie
Er blijkt nogal enig verschil te zijn tussen de taken en doelen die de Nederlandse politiemensen over de grens verrichten. 
Op dit moment bevinden zich ongeveer zeventig politiecollega’s in het buitenland. Op missie, of uitzending of om bijstand 
te verlenen. Het grootste verschil is dat de collega’s op vredesmissie, 45 op dit moment, er zijn voor een vredestaak. 
‘Om het land helpen op te bouwen. Op een bijstand uitzending ben je bijvoorbeeld op Bonaire, om de collega’s ter 
plaatse te ondersteunen. En bijstand wordt verleend in Griekenland en Italië in het kader van de vluchtelingenstromen. 
Hoofdtaak daar is onder regie van Frontex samenwerken met lokale autoriteiten. Werkzaamheden uitvoeren, gericht 
op de identificatie vreemdelingen en de behandeling van asielverzoeken. En in Kosovo verblijven op dit moment tien 
Nederlandse collega’s, zij maken deel uit van een de EU-missie genaamd EULEX, zo’n twaalfhonderd medewerkers 
afkomstig uit andere EU-landen.’

‘Overall boost’
Als het gaat om de wederopbouw, wat is dan de taak precies? Natasja noemt enkele voorbeelden. ‘Een rechercheur 
coacht een recherchechef of een collega uit het blauw begeleidt een wachtcommandant. Een geschonden land 
opbouwen moet je over de hele breedte aanpakken. Onderwijs, medische zorg, de rechtbank. Alle overheidsorganisaties 
en disciplines tegelijk. De politie maakt deel uit van dat opbouwprogramma. Zo bereik je een optimaal effect. Het land 
krijgt een overall boost. Het heeft weinig zin als alleen de politie een flinke injectie krijgt en we andere overheidsorganen 
links laten liggen.’

Kruitvat
Internationaal gezien ligt de ondersteuning anders. ‘Libië is daar een voorbeeld van, daar verblijft één Nederlandse 
politieman.’ Libië? Dat is op dit moment toch niet echt een place to be? ‘Europa is gebaat bij een stabiele situatie en Libië 
is nog steeds een kruitvat. Daarnaast proberen veel vreemdelingen vanuit Libië het Europese vasteland te bereiken. 
Samen met honderden andere buitenlandse politiemensen probeert de Nederlandse collega de situatie rustig – zeg 
maar onder controle – te houden. Ander voorbeeld is Zuid-Sudan. Daar is een zekere mate van rust teruggekeerd, 
wij dragen als Nederlandse politie een steentje bij aan de wederopbouw. Zuid-Sudan en ook Mali zijn VN-missies.’ 
Bij de Nederlandse bevolking zijn vooral de jarenlange trainingsmissies bekend in Afghanistan, waar de lokale politie 
op allerlei fronten werd ondersteund en getraind. Bijvoorbeeld op gebied van verkeerszaken, recherche, of bij de 
behandeling van een plaats delict.’

Geen snoepreisje
Bij wie en waar moet je nou zijn als je belangstelling hebt voor een missie in het buitenland? ‘Op Intranet bij 
“kombijdepolitie/internationaal” staat een link waarachter je veel informatie over de aanmelding en verdere 
procedure kunt vinden. Geïnteresseerde collega’s kunnen zich vrijwillig melden. Je dient een serieuze belangstelling 
voor uitzending te hebben, minimaal zeven jaar werkervaring bij de politie en toestemming hebben van de politiechef 
van je Eenheid.  Je hoeft overigens niet per se uit het blauw te komen, zij-instromers zijn ook welkom. 
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Dat geldt ook voor een burger collega met logistieke ervaring of juridisch geschoold. En ben je de Franse taal machtig 
dan is dat een pré. Vrouwen worden in het bijzonder uitgenodigd om mee te doen.’ Er zijn doorlopend vacatures 
binnen de pool voor missies en uitzendingen. Hoe verloopt zo’n proces? ‘In eerste instantie kun je contact opnemen 
met de eigen coördinator internationale betrekkingen (CIB) – in elke Eenheid is zo’n functionaris -  die maakt een 
voorselectie. Ondertussen stelt je je eigen missie-cv. op. Na aanmelding word je opgenomen in het bestand en start 
via werving en selectie van het TIPU een eerste kennismaking.’ Bij de beslissing of je al dan niet geschikt bent voor 
uitzending, wordt niet over een nacht ijs gegaan. Er gaat een pittig selectie- en opleidingstraject vooraf. Op missie of 
uitzending gaan is niet bestemd voor gelukszoekers, en ook geen snoepreisje, maar een gedegen en goed voorbereide 
taak die je in een land ver van huis te wachten staat. Van binnenstad naar buitenwereld. Je bent – pak ‘m beet - een jaar 
lang uit je comfortzone en daarom maken, naast de eerste belangstellingsregistratie, ook een huisbezoek, medische 
keuring en een assessment deel uit van het hele selectieproces. Als laatste volgt een aanvullende opleiding van zeven 
weken, deels op de Politieacademie, deels bij Defensie.

‘Uitzendvirus’
Enkele praktisch gegevens: een uitzending duurt minimaal een jaar en zo’n zes á acht keer gaat de betrokkene naar 
huis. Voor een enkeling blijft het bij een uitzending, maar de meeste collega’s krijgen na een eerste jaar de smaak 
te pakken en willen vaker. Dan hebben ze het ‘uitzendvirus’ te pakken. Maar voor alle duidelijkheid: iedereen gaat 
vrijwillig en mag een voorkeur voor een land uitspreken. Wil je niet naar Georgië, dan ga je daar ook niet naar toe. Een 
collega gaat nooit weg naar een land tegen zijn zin.’

Het doel van uitzending is doorgaans afgestemd op: Monitoring, Mentoring, Advising (MMA) en training. Voor deze 
taken word je opgeleid. Voorbeeld. ‘Monitoren doen we in Georgië. In de provincie Zuid-Ossetië is het onrustig tussen 
de grens van Georgië en Rusland. Er vinden daar illegale grensoverschrijdingen plaats. Voor dat soort toestanden 
is monitoren en rapporteren heel belangrijk.’ Dat monitoren geldt ook voor Oekraïne. ‘Daar is al enkele jaren een 
voortdurende strijd aan de gang tussen Oekraïense rebellen en het Oekraïense leger. Een monitorpositie is daar van 
cruciaal belang om te bezien of beide partijen zich aan de gemaakte afspraken houden.’

Backoffice
Een heel belangrijk aspect om te vermelden is de aanwezigheid van de backoffice van de afdeling TIPU. Voor de 
zeventig politiemensen in het buitenland is er in Zoetermeer een backoffice van zo’n tien medewerkers die de nodige 
ondersteuning bieden. Planning, dossiervorming, logistiek, vliegtickets, kleding. Noem maar op. ‘Alles wat er geregeld 
moet worden rondom een uitzending, wordt hier gedaan. Er heeft altijd een uitzendmanager piket, want als een collega 
in het buitenland met spoed naar huis moet, dan wordt dat georganiseerd. Ook al is het midden in de nacht. Zonder deze 
ondersteuning zou de uitvoering van uitzendingen slecht mogelijk zijn. Rond uitzendingen is een stevige rechtspositie 
gebouwd. Wat er ook gebeurt: er bestaat een up-to-date protocol waarin alles is vastgelegd als zich een calamiteit, 
een incident of een andere plotselinge situatie voordoet.’ Natasja Allart is als ketenregisseur verantwoordelijk voor 
de juiste, optimale ondersteuning. Uiteindelijk ben je als Nederlandse politieman of -vrouw in dat verre buitenland 
maar een hele kleine schakel. Maar samen met honderden andere buitenlandse collega’s kun je het verschil maken. 
Een steentje bijdragen aan het stabiliseren van de vrede, of daadwerkelijk de handen uit de mouwen steken om een 
verre collega te laten zien hoe wij hier in Nederland omgaan met het dagdagelijks politiewerk. Noem het een kans, een 
uitdaging. Voor jezelf, en voor de ander. Dat is twee voor de prijs van één.

Momenteel neemt de Nationale politie deel aan missies in Georgië, Kosovo, Zuid-Sudan, Mali, Oekraïne, Palestina, Libië 
en Somalië. Bonaire krijgt algemene bijstand van een aantal politiemensen en Sint-Maarten ontvangt een aanzienlijke 
ondersteuning na orkaan Irma. Uitzendingen in het kader van BST en AVIM.
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Op een koude februarimorgen is korpschef Erik Akerboom onderweg 
naar een heel ongewone bestemming. Reisdoel is basisschool De 
Triangel in Beuningen. Dankzij de 10-jarige Roos-Anne. Zij stuurde 
Akerboom een brief met een vraag, waarop de hoogste politiebaas 
spontaan reageerde. ‘Ik kom je vraag beantwoorden en jouw klas 
wat meer over de politie vertellen.’ Verrassing voor de groepen  
6, 7 en 8. En wat menig leerkracht niet lukt, krijgt Akerboom voor 
elkaar. Anderhalf uur is het muisstil in het klaslokaal.

Het verhaal begint ergens in het begin van het schooljaar. Roos-Anne 
schrijft Akerboom in september een brief. Ze is tijdens een fietsritje 
met haar vader aangesproken door agenten. De jonge Beuningse 
snapte er niets van: haar vader zeg dat de politie ‘je beste vriend is’ 
en nu praat die ‘beste vriend’ heel boos.

Roos-Anne stuurt de korpschef een bericht:
‘Je hoort vaak veel negatiefs over de politie en als kind ben ik soms 
ook bang voor politieagenten (ze doen vaak zo streng). Alleen mijn 
vader zei dat de politie je grootste vriend is. Hoe zit dat, en klopt het 
dat de politie je grootste vriend is? Zit daar dan ook niet de oplossing?  
Als kinderen de politieagenten ook weer als vriend gaan zien, komt 
het met het imago toch vanzelf goed?’

Erik Akerboom antwoordt met een handgeschreven brief:
‘Ik denk dat het net zo gaat als met je vader. Die is soms streng, maar 
toch is hij je grootste vriend. We zorgen dat iedereen zich aan de 
regels houdt en dan moet je soms streng optreden. Ik kom een keer 
naar jouw school om meer te vertellen over de politie.’

Beduusd
En nu is de hoogste politiebaas in de klas en neemt alle tijd om over 
zijn vak te praten. ‘Ik krijg heel veel brieven, maar deze vond ik zo 
leuk dat ik het belangrijk vond om jou zelf antwoord te komen geven,’ 
zo richt hij zijn openingswoord tot Roos-Anne. ‘En ik snap best dat 
je soms bang bent.’ Roos-Anne is nog wel een beetje beduusd over 
wat ze allemaal teweeg heeft gebracht. Ze had nooit verwacht dat de 
korpschef zelf een handgeschreven brief terug zou sturen. Er staan 
journalisten en fotografen bij de school te wachten, haar ouders 
zijn er ook en zelf is ze uiteraard vandaag het middelpunt van de 
belangstelling van haar klasgenootjes. Bij de schoolpoort staat rond 
half elf ook een groepje medeleerlingen. Nee, niet op de korpschef, 
maar op politiehond Bumper die vandaag met zijn baas Stephan de 
korpschef gezelschap houdt.

DE KLAS IS MUISSTIL:
Erik en Bumper zijn op bezoek
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Koppel
Erik Akerboom begint met een voorstellingsrondje. ‘Ik ben de eindbaas en het gezicht van de Nationale Politie. Ik zorg 
ervoor dat alle mensen die bij de politie werken hun werk goed kunnen doen. Dat ze voldoende spullen hebben om 
mee te werken. Zoals de uitrusting.’ Geboeid, sommigen met open mond, kijkt de klas naar een filmpje waarop een 
politievrouw uitlegt wat er allemaal aan de koppel hangt en waarvoor het dient. Hoe vaak bellen mensen jaarlijks de 
politie denken jullie? ‘Misschien wel vijfhonderd keer,’ klinkt het voorzichtig. ‘Nee, tweeëneenhalf miljoen keer per 
jaar waarvan anderhalf miljoen keer dat het niet kan wachten. Dan moeten we heel snel komen. In eerste instantie 
zijn wij er om dingen op te lossen en om hulp te bieden, maar in uiterste gevallen moeten we soms geweld gebruiken.’ 
Akerboom vertelt over zwaailicht en sirene en over politiegeweld op straat. ‘Dat is niet fijn om te zien, maar ik zeg 
altijd, eerst weten wat er gebeurd is, de feiten horen, dan oordelen.’

Veilige landen
Voordat de kinderen hun prangende vragen mogen stellen, stelt hij hen eerst op de proef. ‘Wat is het veiligste land van 
Europa? En wat zijn in de wereld de meest onveilige landen? En op welke plaats staat Nederland?’ Oei, daar moeten ze 
even over nadenken. Er wordt gegist, geroepen, en jawel, een leerling weet dat IJsland het veiligste land is. Maar Syrië 
en Irak, dat het daar zo onveilig is, zover gaat de geschiedenis nog niet als je in groep zes zit. En Nederland staat op de 
negentiende plaats van de wereld als het gaat om veiligheid. Ziezo, dat weten we ook weer, knikken de leerkrachten. 
O ja, nog een vraag. ‘In welk land, heel dicht bij Nederland, draagt de politie geen wapens?’ Ze komen er niet uit, dus 
fluistert de redacteur van dit verhaal een meisje het juiste antwoord in het oor. Triomfantelijk gaat de vinger in de lucht. 
‘Engeland meneer.’

Wat vindt u zo leuk aan de politie en hoe bent u aan zo’n belangrijke functie gekomen?
‘De studie vond ik leuk, niet de hele dag in de schoolbank, lekker veel sport en ik hou van sport. Ik ben twee keer 
weggegaan en ook twee keer teruggekomen. Nu ga ik af en toe ook nog mee op dienst. En ja, de politie heeft me het 
vertrouwen gegeven dat ik korpschef mocht worden en ik vond het een enorme eer om die functie te mogen bekleden.’
Wat vindt u het ergste van het werken bij de politie? ‘De meeste indruk maakt het menselijk leed, het verdriet wat je 
tegenkomt, ongelukken. En voor alle politieagenten geldt: elke dag is anders. Ons belangrijkste wapen is je mond. Met 
praten dingen oplossen voordat een wapen, dus ook een hond, wordt ingezet.’
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Wat is uw belangrijkste doel?
‘Ik vind het belangrijk dat drieduizend politiemedewerkers na de reorganisatie hun plek hebben gevonden. Ik heb oog 
voor de mens en oog voor de organisatie en wil het maximale uit mensen halen. Die doelen wil ik bij elkaar brengen. 
En als een collega gewond raakt, dan ga ik op bezoek en dan vind ik het fijn dat na het herstel hij of zij weer aan de slag 
kan. Daarom ook is het belangrijk dat een politieman of -vrouw een stabiel thuisfront heeft. Dat je over je verhaal thuis 
kunt praten.’ En zo gaat het nog een tijdje door. Volop vragen. Over de voertuigen en dieren die door de politie worden 
ingezet. Over chatten met de jeugdagent, online aangifte doen.

Bumper
Maar toch, korpschef of niet, voor de kinderen maakt politiehond in opleiding Bumper de meeste indruk en Erik 
Akerboom begrijpt dat. De jonge hond heeft een eigen Facebookpagina en is vooral onder kinderen enorm populair. 
Stephan Verwegen is de baas van Bumper en hij vertelt: ‘Bumper is in opleiding om politiehond te worden. Hij is nu 
veertien maanden en pas als hij ruim twee jaar is kan hij zijn werk doen. We weten nog niet of hij een goede politiehond 
gaat worden.’ De kinderen kennen stuk voor stuk Bumper van Facebook en hun bewondering is groot. ‘Bumper heeft 
veel te maken met geweld. Voor de mensen is de hond is altijd een beetje eng, vooral als hij gaat blaffen en zijn tanden 
laat zien.’ En ook Stephan krijgt vragen op zijn bordje. Over zijn werk, wat hij meemaakt. ‘Politieman ben je altijd, ook 
in je vrije tijd. Het is een prachtig mooi vak. En wie kan nou zeggen dat hij de hele dag met zijn hobby bezig is?’ 

Het bezoek wordt beëindigd met een optreden van Bumper zelf. Terwijl Erik Akerboom buiten op het schoolplein wordt 
geïnterviewd door Omroep Gelderland, springt en blaft Bumper op commando van Stephan. De jonge hond laat enkele 
kunstjes zien en hij doet het geweldig. Hun held van de dag, vinden de kinderen.

www.facebook.com/POLBumper/
88.109 personen vinden dit leuk
93.266 mensen volgen dit
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Politie en Openbaar Ministerie roepen winkeliers op om betere beveiligingscamera’s aan te schaffen, zodat daders 
op de beelden kunnen worden herkend. Op de helft van de beveiligingscamera’s in winkels zijn daders nu niet te 
herkennen. Dat blijkt uit onderzoek dat werd gedaan in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V), 
waarvoor de beelden van tweehonderd winkels werden bekeken. ‘Dat kan inderdaad te maken hebben met de 
kwaliteit van de camera, maar ook met de lichtinval of de ophanging van de camera,’ zegt Bert van Steeg, adjunct-
directeur van detailhandel Nederland. Worden er met een goede camera nu meer boeven gevangen of is daar meer 
voor nodig? 

Volgens het onderzoek van J&V zei een ruime meerderheid van de ondervraagde winkeliers de camera’s in te zetten als 
preventie en voor een beter veiligheidsgevoel van het personeel. Wanneer daders weten dat ze worden gefilmd, zullen 
ze geen overval plegen, is daarbij de gedachte. Bert van Steeg denkt daar ietsje genuanceerder over. ‘Ik erken het belang 
van preventie en persoonlijk veiligheidsgevoel bij werknemers, dus ook het belang van goede beveiligingscamera’s. 
Maar er is meer voor nodig om uiteindelijk te zorgen dat de camera een steentje bijdraagt aan het opsporen van de boef 
die in jouw winkel iets heeft gestolen of je heeft overvallen. Vooral voor kleine winkeliers vormen de aanschafkosten 
van ruim duizend euro vaak een struikelblok. Het is te makkelijk om te zeggen: koop een camera en dan is het probleem 
opgelost. Preventie is goed, maar een winkelier wil meer uit zijn investering halen. Alleen maar een potentiele dader 
afschrikken vind ik te mager.’

Verbetering aangifteproces
Het criminaliteitsspook ligt altijd op de loer. Of het nu gaat om de diefstal van een tube tandpasta, een graai in de 
kassa of een brute overval. Menig winkelier heeft er mee te maken gehad. Vormen dit soort delicten dan de aanleiding 
om een veelal dure camera aan te schaffen of kun je met een nepper ook volstaan? Een camera alleen als fopspeen 
ophangen is toch rationale franje, want een beetje boef heeft dat snel in de gaten toch? Dat werkt inderdaad niet 
en Bert van Steeg beaamt dat. Hij noemt meteen enkele voorwaarden om goede beelden te krijgen met een echte 
bewakingscamera. ‘Dat de beelden van slechte kwaliteit zijn, ligt niet altijd aan het soort camera. Lichtinval en juiste 
bevestigingspunt kunnen ook van belang zijn. Waar hangt de camera, waar is hij op gericht?’Als aan die voorwaarden 
is voldaan komt vers twee om de hoek kijken. ‘Als er een strafbaar feit is gepleegd moet de winkelier - mits er goede 
beelden van een verdachte zijn – ook het gevoel krijgen dat er iets met die beelden gebeurt.’ Wat bedoelt hij daarmee? 
‘Het hele aangifteproces zou wel wat beter kunnen. Een winkelier annex aangever vraagt zich heden ten dage weleens 
af wat hij ervoor terugkrijgt. Wordt er überhaupt iets met de aangifte gedaan of heeft de politie het te druk met andere 
zaken? En komt de zaak dan op de plank te liggen? Waarom wordt er niet actief gerechercheerd op die ene foto met 
die ontzettend duidelijke beelden van de verdachte?’

NUT EN NOODZAAK VAN BEVEILIGINGSCAMERA
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Vertrouwen
Kortom, winkeliers moeten het vertrouwen hebben dat er iets met de beelden gebeurt, vindt van Steeg. Dat geldt 
voor megawinkels maar ook voor de kleine groenteboer op de hoek. ‘Dat er iets met zijn aangifte wordt gedaan.  
De communicatie van de politie naar de winkelier kan beter. Ook op dat gebied moeten we blijven investeren. Na het 
doen van aangifte wordt niet altijd de nodige informatie teruggekoppeld en menig winkelier krabt zich een volgende 
keer nog weleens achter zijn oor voordat hij de gang maakt naar het dichtstbijzijnde politiebureau.’ Daar heeft Van 
Steeg een punt. Immers, aangifte doen kost veel tijd en wat levert het op? ´Het is voor de winkelier een afweging van 
belangen. Bovendien, en daarin speelt het openbaar ministerie ook een rol, bij een eenvoudige aangifte volgt voor een 
winkeldief niet altijd een sanctie en ik vind dat een winkeldiefstal altijd consequenties zou moeten hebben.’ 

Bakker
Nog even terug naar de beveiligingscamera. Twee van de tien winkels zijn er anno 2018 nog niet mee uitgerust. Zo ook 
Charlotte, eigenaresse van een boetiek met exclusieve dameskleding. Ze heeft geen camera hangen en is ook niet van 
plan die aan te schaffen. ‘Een jaar na de opening van mijn boetiek brak de crisis uit. Ik heb jarenlang financieel amper het 
hoofd boven water kunnen houden. Nu draait mijn winkel lekker, maar een vetpot is het zeker niet. Camerabewaking 
van een dikke duizend euro, nee, kan ik echt niet bekostigen.’ De onderneemster heeft haar eigen vangnet gecreëerd. 
‘Als er een groepje dames in de winkel komt dat ik niet vertrouw, app ik de bakker.’ Huh? ‘De bakkerswinkel is naast 
mij. Bij vermeend onraad is hij er meteen als ik om hulp vraag. Hij loopt als een echte beveiligingsman een rondje door 
mijn winkel en geen klant die het waagt om iets te stelen.’

Petje
Met de gedachte dat er meerdere redenen zijn waarom een camera slechte beelden geeft, staat Bert van Steeg 
niet alleen. Jos van der Stap, landelijk overvalcoördinator van de politie, beaamt dat. ‘Het klopt dat de helft van de 
opnamen die in winkels met bewakingscamera’s worden gemaakt, onbruikbaar is bij de opsporing van overvallers en 
winkeldieven. Winkeliers schaffen vaak kwalitatief slechte camera’s aan, waardoor de beelden te korrelig zijn of slecht 
belicht. Of de ophanging is niet goed. ‘Dan zie je beelden met alleen maar een petje. Als de camera lager had gehangen, 
had je een beter beeld van de dader gehad,’ zegt Van der Stap. Volgens de overvalcoördinator kan de winkeleigenaar 
met een investering van duizend tot vijftienhonderd euro al een veel betere camera ophangen. Hij pleit ook voor het 
bevestigen van een bewakingscamera aan de buitengevel. ‘Dat helpt vaak goed, omdat overvallers hun bivakmuts pas 
opzetten op het moment dat ze de winkel binnenkomen.’ De camerabeelden kunnen in de rechtszaal alleen als bewijs 
dienen als de rechter de overvaller duidelijk kan identificeren op de opnamen. Jos van der Stap heeft ook positief 
nieuws. ´In de aanpak van overvallen is het ook zeer frequent voorgekomen dat het deel goede camerasystemen 
heeft bijgedragen aan een effectievere opsporing. Er zijn de afgelopen jaren voor wat betreft overvallen meer daders 
aangehouden, vervolgd en veroordeeld. En door de samenwerking is het aantal overvallen teruggedrongen van bijna 
drieduizend in 2009 naar iets meer dan duizend overvallen in 2017. Op de andere delicten hopen we in samenwerking 
met Detailhandel Nederland in 2018 stappen te zetten.´
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Prioriteren
Veiligheid is al jarenlang niet meer een zorg van de politie alleen. Ook in 2018 zullen ondernemers en politie samen het 
thema omarmen. Dat realiseren winkeliers zich ook. Zij zijn in principe altijd bereid om beelden af te staan. Maar dan 
moet er – ook voor kleinere vergrijpen - een opvolging van de politie komen. ‘Die opvolging kan inderdaad meer en 
beter.’ Ook voor de winkeldiefstal of een graai in de kassa met goede camerabeelden? Van der Stap: ‘De politie moet 
helaas prioriteren, maar in principe moet op elk gepleegd strafbaar feit met daderindicatie opsporing plaatsvinden. 
We werken daar hard aan om dat te realiseren. Met Detailhandel Nederland zijn we bezig met de ontwikkeling van een 
databank onder de noemer Gemeenschappelijke Informatie Organisatie. Het is de bedoeling dat we alle gegevens van 
georganiseerde winkeldieven – want daar hebben we het meestal over – in kaart brengen. Het bedrijfsleven vult het 
systeem met de informatie over winkeldiefstallen, camerabeelden en dergelijke, en de politie gebruikt die data om tot 
opsporing over te gaan.’

Sprinkhanen
Veel winkeliers hebben er al mee kennis gemaakt. Dagelijks slaan dievenbendes toe in Nederland. Veelal Oost-Europese 
bendes slaan hun slag in een stad en trekken verder als de middenstand en de politie ter plaatse lont beginnen te 
ruiken. En als ze echt de politie achter zich aan hebben, gaan ze gewoon de grens over. Politiechef Oost-Brabant Frans 
Heeres, landelijk portefeuillehouder overvallen, erkent dat de politie te kort is geschoten in de aanpak van dit mobiele 
banditisme. De Politiechef vergeleek ze op een bijeenkomst van Detailhandel Nederland met ‘sprinkhanen die hier de 
boel komen kaalvreten’. De schade voor winkeliers, nog afgezien van woede en frustratie, bedraagt 250 miljoen per 
jaar, een kwart van het totaal aan winkelcriminaliteit. Maar hij belooft beterschap en duidt op het eerdergenoemde 
in ontwikkeling zijnde datasysteem. ‘Juist de vorming van de Nationale Politie kan in het geval van mobiel banditisme 
helpen,’ zegt hij. Tot slot: criminaliteit kost de detailhandel jaarlijks één miljard euro. Slecht voor winkeliers en 
medewerkers, slecht voor de economie en de samenleving. Detailhandel Nederland werkt samen met het Centrum 
voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV) aan een pakket van maatregelen en voorwaarden met betrekking tot 
efficiënt cameragebruik. Bert van Steeg: ‘Een soort standaardisering. Welke wijze ophangen, hoe lang de beelden 
bewaren. Lichtval, beveiliging, verbetering daar waar mogelijk. In de loop van 2018 komen we met deze aanbevelingen 
voor de winkeliers.’ Veiligheid. Dat is het thema, zeg maar de rode draad, bij alle contacten tussen politie en ondernemer, 
van klein naar groot. Van mega-supermarkt tot mini-snoepwinkel. Beide partijen zouden elkaar meer met informatie 
op maat moeten bedienen. En naast alle financiële investeringen in en rond een winkel is veiligheid ook altijd nog een 
kwestie van gevoel. En dat creëer je samen met een goed gesprek.

Detailhandel Nederland behartigt de collectieve belangen van de winkeliers. Het doel is om het perfecte klimaat te 
creëren waarbinnen winkeliers optimaal kunnen ondernemen. Er zijn ongeveer honderdduizend winkeliers aangesloten, 
het kantoor staat in Leidschendam.

www.detailhandel.nl
www.hetccv.nl

Bert van Steeg Jos van der Stap
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In de zomer van 2016 stond Marja Lust aan het roer van de organisatie 
van een hele bijzondere conferentie. Om precies te zijn: 1st World 
LGBT Conference for Criminal Justice Professionals. Opengesteld 
voor deelnemers werkzaam bij de politie, het openbaar ministerie 
en het gevangeniswezen. Het initiatief was een doorslaand succes; 
258 deelnemers uit 26 landen genoten van een werkelijk unieke 
wereldbijeenkomst. De organisatie was een gigantische klus, maar 
toen het zover was, stond het evenement er als een huis. Marja Lust 
ontpopte zich als een ondernemer pur sang. Het was een race tegen 
de klok. ‘Mijn BVCM was één grote Kerstboom, ik had ontzettend 
veel ATW-overtredingen. Het kon niet anders.’ Een terugblik met een 
voorkant en een achterkant. Zoals een terugblik hoort te zijn.

We treffen elkaar in de Politieacademie in Amsterdam. Reuring genoeg. 
Jonge politiemensen in opleiding bevolken de vele ruimtes in het 
gebouw, maar Marja kent er de weg en vindt een rustig plekje. Marja Lust 
(51), kort donker haar, mooie donkere ogen, is een vrouw zonder franje.  
Ze heeft een aangename vriendelijke stem, spreekt rustig en wel-
overwogen, formuleert bedachtzaam haar antwoorden. Geen wonder 
dat haar eerste baan bij de politie in de centrale meldkamer was. Een 
prettige spreekbuis voor mensen die alarm slaan. 

Projectplan
Het conferentieballetje kwam aan het rollen toen Marja met een collega 
van Roze in Blauw (RIB) in 2011 op werkbezoek was in de Verenigde 
Staten. ‘We woonden daar een conferentie bij van de Noord-Amerikaanse 
zusterorganisatie van RIB, Legal International. Aan ons werd de vraag 
voorgelegd of wij in Amsterdam een conferentie wilden organiseren.’ 
Met die gedachte reisde Marja terug. Het idee bleef kriebelen, als zand 
tussen de tenen. Maar hoe krijg je in vredesnaam zoiets op poten gezet? 
‘Het idee werd in eigen kring in Nederland enthousiast ontvangen. 
We hebben een projectplan geschreven en dat voorgelegd aan de 
Amsterdamse Eenheidsleiding. Iedereen enthousiast.’

Conferentie voor iedereen
De eerste hobbel was genomen, een Eenheidsleiding die achter je plan 
staat, dat geeft de burger moed. ‘Het toeval wilde dat de EGPA (European 
Gay Police Association) ook een conferentie wilde houden in 2016.  
En voeg je die samen met de Noord-Amerikaanse, ja dan heb je dus een 
Wereldconferentie. Voor de eerste keer.´ Zo gezegd, zo gedaan. Het moest 
een conferentie worden voor iedereen, toegankelijk en laagdrempelig. 
Wat bedoel je daarmee? ‘Betaalbaar voor elke deelnemer. Oost-Europese 
en Afrikaanse landen hebben niet het geld ervoor.’ Daarom werd contact 
opgenomen met de subsidiologe van de Eenheid Amsterdam. ‘Dat is 
iemand die de weg naar een subsidiepotje kent. Na vier keer een plan 
indienen werd onze aanvraag beloond. We kregen bijna een miljoen euro 
en konden daarmee de accommodatie, de reiskosten en de deelname 
aan de conferentie financieren.’ 

MARJA LUST:
‘Wereldconferentie is de mooiste regel 

op mijn cv’
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Het initiatief voor de conferentie overviel Marja eigenlijk. En niet zo’n beetje. Maar wie de Amsterdamse politievrouw 
kent weet dat ze een vechter is, een doorbijter. Iemand met een go with the flow-mentaliteit. Vanaf het moment 
in 2011, toen het verzoek in Noord-Amerika bij haar werd gedropt, is ze vijf jaar lang bezig geweest. Een zware 
kluif. ‘Ik had natuurlijk wel hulp. Veel operationele steun van collega’s en van de Politieacademie. Maar ik kon als 
eindverantwoordelijke het geheel moeilijk loslaten. Ik een mens van de puntjes op de i.’

Kerstboom
Als een spin het web kreeg Marja vier maanden de tijd om fulltime aan de voorbereiding te werken. Zo’n tachtig 
procent van het werk ging door haar handen. Gestaag en gedreven bouwde zie aan iets heel moois. Af en toe had ze 
een to-do or to-die moment, wanneer niet alles even crescendo liep en haar boodschappenlijst wel heel erg lang bleek. 
‘Ik heb me niet gerealiseerd hoe groot dit zou kunnen zijn of worden. Het was continu prioriteiten stellen. Ik heb heel 
wat keren met mijn hoofd in de handen gezeten, als ik het even niet meer zag zitten.’ Hoe kreeg je dat in vredesnaam 
voor elkaar? ‘Mijn BVCM was één grote Kerstboom ontzettend veel ATW-overtredingen. Het kon niet anders. Ik heb wel 
ervaren dat een zo’n groot project organiseren binnen een structuurorganisatie als de Nationale Politie stroef, stroperig 
en moeizaam verloopt. Ik ben veel bureaucratie tegengekomen, steeds meer mensen die er iets over wilden vinden of 
zeggen. Ik had af en toe het gevoel dat ik niet vooruitkwam.’ De inspecteur moest eindeloos polderen om haar doel te 
bereiken, maar ze zette haar tanden erin en liet het project niet los.

Kleurrijke stoet
Marja en haar collega´s gingen niet zomaar over een nacht ijs. ‘We lieten belangstellenden officieel solliciteren naar 
de deelname. De motivatie uitleggen en 100 % presentieplicht tonen. Reiskosten bijvoorbeeld werden pas vergoed 
na afloop, als je kon aantonen dat je de hele week aanwezig was geweest.’ De 258 deelnemers logeerden in hotel 
Double Tree by Hilton in Amsterdam. Gedurende de conferentiedagen liepen zij, bijna allemaal in uniform, in een 
lange kleurrijke stoet elke morgen vanaf het hotel naar de Beurs van Berlage, waar de conferentie werd gehouden. 
Het loperslint gaf een extra zonnige dimensie aan het Amsterdamse straatbeeld. ‘We trokken heel veel bekijks, van 
Amsterdammers en van toeristen. Ook toen hadden we operationele ondersteuning van de collega’s, al was het maar 
om even een kruispunt vrij te houden.’

Apotheose
Het doel van de conferentie was: to connect and inspire en bood een podium aan tal van sprekers waaronder onder 
andere vertegenwoordigers van de internationale mensenrechtenorganisatie, Human Rights Watch en Boris Dittrich. 
Maar ook Mpho Tutu, die als dochter van bisschop Desmond Tutu de Zuid-Afrikaanse Desmond & Leah Tutu Legacy 
vertegenwoordigde. Foundation Mensenrechtenadvocaat Oegandese Adrian Jjuuko was er ook. Kort voor zijn komst 
werd er ingebroken in zijn kantoor en de bewaker van dienst werd doodgeslagen. ‘Hij heeft in Oeganda de wet 
tegengehouden waarin de doodstraf voor homoseksuelen staat omschreven.’ Het meevaren door de politiemensen op 
de Wereld politieboot tijdens de Canal Parade van de Gay Pride in Amsterdam vormde een indrukwekkende apotheose 
en was ontroerend mooi. ‘Heel veel emoties.’ Blauw versus regenboog.
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Wensenlijstje
Na afloop had Marja nog een persoonlijk wensenlijstje. ´Het was mijn idee dat iedereen huiswaarts zou keren met 
een opdracht. Daar is ongelooflijk veel uitgekomen. Op microniveau – een Pakistaanse collega had eindelijk de moed 
om uit de kast te komen – en bijvoorbeeld een leidinggevende die LHBT-beleid gaat ontwikkelen. Een politieman uit 
Texas is gemeentelijk LHBT-belangenbehartiger geworden en Engelse collega’s zijn afgereisd naar Servië om daar te 
spreken. Onze Facebookpagina staat bol van reacties en ideeën die gestalte hebben gekregen in eigen land.’ En ja, 
het evenement kende ook een keerzijde. ‘Een politieman - nee, ik zeg niet uit welk land – is bij terugkeer door zijn 
superieuren beboet vanwege de deelname aan de conferentie.’ Zo’n eerste Wereldconferentie impliceert toch dat er 
een tweede gaat komen? Marja’s ogen lichten op. ‘Ja, over twee jaar neemt het Canadese Toronto het stokje over.’ Tot 
slot wil ze nog een ding benadrukken. ‘Dit project heeft de Nationale Politie geen cent heeft gekost, maar is volledig 
ondersteund door het Interne Veiligheidsfonds van de Europese Commissie.’ Nadat iedereen huiswaarts was gekeerd 
kon Marja niet prinsheerlijk op haar lauweren gaan rusten. Er wachtten nog talloze rapportages te schrijven over de 
resultaten. Dit alles in relatie tot de financiële rechtvaardiging van de Europese subsidieverstrekking. Ze legde de lat 
hoog, alles moest kloppen en het klopte dus ook. ‘Ik heb drieduizend financiële documenten tot op de punt en komma 
gecontroleerd voordat ik ze kon accorderen.’

Diepgang
Het embleem dat iedereen kreeg uitgereikt met daarop de regenboog en het Amsterdamse stadssymbool is voor 
menig conferentieganger een tastbare herinnering aan een waanzinnig mooi evenement met bijzondere diepgang. 
Met de organisatie van deze eerste wereldconferentie schreef Marja Lust wereldgeschiedenis. Zij maakte het verschil 
en voor veel buitenlandse politiemensen bleek duidelijk dat je in ons land kunt zijn wie je bent, omdat in ons land de 
liefde regeert en je kunt houden van wie je wil. Een dat is een groot goed, dat voor politiemensen in menig buitenland 
absoluut niet is weggelegd. In de zomer van 2016 is misschien wel een traditie geboren. Na 2019 in Toronto volgt er 
vast weer een land dat tolerantie, solidariteit en verbondenheid hoog in het vaandel heeft. Want de mooiste dingen in 
je leven geef je door. Deze conferentie vormde een ketting vol prachtige herinneringen voor Marja. Terecht een hele 
mooie regel op haar c.v.!

BVCM: Basisvoorziening Capaciteitsmanagement
ATW: Arbeidstijdenwet
LGTB: Lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender
CV: curriculum vitae

Op 1 oktober 1987 solliciteerde Marja samen met tweelingzus Ellie bij de gemeentepolitie Amsterdam. Ellie werd 
aangenomen, Marja niet. Men vond haar te verlegen, in het gesprek te weinig assertief. Marja verhuisde voor zes jaar 
naar de Verenigde Staten waar ze op hoog niveau gevolleybald heeft. Tussendoor volgde ze de Bachelor opleiding 
Business Management en daarna de Master of Business Administration (MBA). Na terugkomst in Nederland had ze 
eerst een job had bij een grote uitgeverij, voordat ze op de kop af zeventien jaar later – 17 oktober 2004 - in de centrale 
politiemeldkamer begon. Vier jaar later startte ze met de opleiding voor recherchekundige, de Master of Criminal 
Investigation bij de Amsterdamse politie.
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De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie wil jaarlijks bijna een half miljard meer aan politie en justitie uitgeven. 
Het nieuwe kabinet focust op 270 miljoen euro per jaar extra voor meer wijkagenten. Daarmee komt men tegemoet 
aan de wens van de burgemeesters om het aantal wijkagenten met twintig procent te verhogen en daarmee de norm 
te halen van één wijkagent op de vijfduizend inwoners. Een goede zaak, want wijkagenten zijn de ogen en oren van 
de politie in hun buurt en weten vaak als geen ander wat er onder hun neus gebeurt op het gebied van drugsoverlast, 
ondermijning en radicalisering.

Burger Jan:
‘Nou, da’s mooi. Ik zou me als burger in mijn handen moeten wrijven. Eindelijk krijg ik weer eens een wijkagent te zien. 
Want zeg nou zelf, de wijkagent die er zou moeten zijn voor mijn wijk, die heb ik echt nog nooit gezien. O ja, op de site 
van de politie staat zijn naam met foto erbij, plus zijn telefoonnummer, maar ik zou mijn wijkagent weleens in levenden 
lijve willen ontmoeten.’ 

Je zegt, ik zou in mijn handen moeten wrijven, dat impliceert dat je het dus niet doet?
Burger Jan:
‘Nee, eerst zien en dan geloven. Het effect van weinig of geen toezicht in mijn wijk vind ik niet acceptabel. Ik lees in de 
krant dat de burgemeester in probleemwijken de teams wil uitbreiden met universitair geschoolde politieexperts. Dat 
is toch om te lachen. Je moet toch gewoon met die man/vrouw kunnen praten en niet een of andere doctorandus aan 
de deur krijgen die - met alle respect - vaak geen inlevingsvermogen heeft. Die niet weet hoe het is om als arbeider 
veertig jaar in deze buurt te hebben gewoond en vervolgens je naaste buren niet meer te kunnen verstaan.’ 

Waarover wil je de wijkagent spreken? 
Burger Jan:
‘Nou gewoon, een praatje maken over van alles en nog wat. Ik zie en hoor heel veel. Sinds ik niet meer werk heb ik daar 
natuurlijk meer tijd voor.’ 

Zoals?
Burger Jan:
‘Als ik een ommetje met mijn hond maak, vooral ’s avonds, dat zie ik weleens dingen waarvan ik denk, dat zou de politie 
eigenlijk moeten weten.’ 

Waar moet de wijkagent naar kijken?
Burger Jan:
‘Mijn wijk verloedert. Buitenlandse bevolkingsgroepen die hier zijn komen wonen, brengen andere culturen en leef-
stijlen mee. Ik heb angst om de controle te verliezen, angst dat mijn wijk met een teringvaart naar de klote gaat.’

De bezetting van de wijkagent op de eerder genoemde vijfduizend inwoners schommelt nu rond de negentig procent. 
Vaak worden wijkagenten door capaciteitsgebrek ingezet voor andere klussen en komen ze te weinig toe aan hun werk 
in de wijk. Zo wordt de wijkagent gezien als een ´duizendpoot´ om elders gaten te dichten. Een mooie klus dus voor de 
nieuwe staatssecretaris om er streng op toe te zien dat het geld op de juiste manier wordt gebruikt.

EXTRA GELD VOOR DE WIJKAGENT
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De Eerste Kamer heeft de Wet forensische zorg van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) aanvaard. Hiermee 
kunnen strafrechters makkelijker verplichte zorg opleggen aan bijvoorbeeld gedetineerden met een psychische 
stoornis, zowel tijdens als na hun gevangenisstraf. Ook krijgen rechters door de wet meer mogelijkheden om een 
tbs-maatregel op te leggen. 

Wat is verplichte zorg en waaruit bestaat die verplichte zorg? Wiebe Alkema van het Ministerie van Justitie & 
Veiligheid legt uit. 
‘Op dit moment heeft de strafrechter de mogelijkheid om een vorm van forensische zorg op te leggen. Dat is geestelijke 
gezondheidszorg, verslavingszorg of verstandelijk gehandicaptenzorg die onderdeel is van een straf of maatregel. Het 
kan dan bijvoorbeeld gaan om de tbs-maatregel of om een verplichte behandeling als bijzondere voorwaarde bij een 
voorwaardelijke sanctie. Met de Wet forensische zorg krijgt de strafrechter daarnaast de bevoegdheid om ook zelf 
reguliere verplichte zorg op te leggen. Het gaat dan om verplichte zorg, zoals bedoeld in de Wet verplichte geestelijke 
gezondheidszorg.’

‘Die verplichte zorg kan een verplichte opname zijn, maar ook een vorm van ambulante verplichte zorg, bijvoorbeeld 
het verplicht innemen van medicatie, waarbij betrokkene in zijn eigen woonomgeving blijft. Ook kan de strafrechter 
een opnamemachtiging op grond van de Wet zorg en dwang afgeven. Deze mogelijkheden krijgt de strafrechter in elke 
fase van het strafproces en hij kan deze verplichte zorg in plaats van, naast, of aansluitend aan een straf of maatregel 
opleggen. De strafrechter maakt dus een integrale afweging tussen straf en/of zorg.’

In de wet staat dat de rechter straks vaker tbs kan opleggen aan verdachten van ernstige misdrijven die weigeren 
mee te werken. Welke mogelijkheden zijn er nog meer? 
‘De rechter kan tbs opleggen wanneer hij van oordeel is dat de verdachte ten tijde van het misdrijf leed aan een 
geestesstoornis. Die stoornis blijkt vaak uit een rapportage van het NIFP naar de psychische gesteldheid van de 
verdachte. Wanneer verdachten niet meewerken aan het onderzoek, is het lastig om een afdoende rapportage op te 
stellen. Met behulp van bestaande medische gegevens uit de reguliere zorg kunnen straks rapporteurs vaker toch iets 
zeggen over de psychische gesteldheid van verdachten die weigeren mee te werken aan een onderzoek.’

Minister Dekker (Rechtsbescherming) licht de aangenomen Wet forensische zorg toe. 
‘Met de juiste combinatie van straf en behandeling verkleinen we de kans dat plegers van misdrijven opnieuw in de 
fout gaan. Honderd procent veiligheid kunnen we niet garanderen, maar deze wet geeft wel meer instrumenten in 
handen om in te kunnen grijpen bij mensen die straf verdienen, maar ook zorg nodig hebben.’ 

De Minister heeft het over meer instrumenten, kun je daar een voorbeeld van geven? 
‘Op basis van de nieuwe wet kan de strafrechter aansluitend aan een straf verplichte zorg opleggen, zodat de 
zorgverlening niet automatisch stopt als de straf eindigt. Hij kan daarvoor een zorgmachtiging afgeven op grond van de 
Wet verplichte ggz of een opnamemachtiging op grond van de Wet zorg en dwang.’

Samenleving weer stukje veiliger
De realiteit: elk jaar ontlopen tientallen verdachten tbs met dwangverpleging omdat zij weigeren aan onderzoek mee 
te werken. Het gevolg is dat deze mensen onvoldoende behandeld zijn als zij weer terugkeren in de samenleving, wat 
de kans groter maakt dat zij opnieuw slachtoffers zullen maken. Met behulp van bestaande medische gegevens uit de 
reguliere zorg kunnen rapporteurs toch iets zeggen over de psychische gesteldheid vana weigerende verdachten en 
kan de rechter vaker de tbs-maatregel opleggen. Met als doel: de juiste patiënt op de juiste plek, kwalitatief goede 
zorg gericht op de veiligheid van de samenleving en een goede aansluiting tussen de forensische en de curatieve zorg.
Zo wordt de samenleving weer een stukje veiliger. De wet treedt op 1 januari 2019 in werking.

EERSTE KAMER AKKOORD MET WET FORENSISCHE ZORG 
‘strafrechter maakt een integrale afweging tussen straf en/of zorg




