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Wat is nou die hark? 

‘De Hark Voorbij’? Wat betekent dat toch? En over wat voor hark gaat het eigenlijk? Wat is 
het belang ervan? 

Valt het jou ook op? Bedrijven en organisaties worden steeds meer gemanaged 
(reorganisaties, efficiencymodellen, controle, protocollen), maar ze lijken steeds vaker 
in de problemen te komen. Banken, het spoor, de zorg, allemaal hobbelen ze van de ene 
crisis naar de andere. Op de een of andere manier, lijken al die managers het 
tegengestelde te bereiken van wat hun bedoeling is. Volgens Harold Janssen, 
organisatieadviseur die de COR ondersteunt bij ‘De Hark Voorbij’, komt dat doordat in 
deze organisaties de denkers (directie, managers, beleidmakers) zijn gescheiden van de 
doeners (vakmensen). En dat past niet meer bij de huidige maatschappij. Deze vorm van 
hiërarchisch organiseren, met vaak enorme stafdiensten, noemen wij ‘de hark’ vanwege 
het harkvormig organigram. 

Mondige burgers 
“Denken en doen scheiden: dat werkte misschien aan de lopende band in het industriële 
tijdperk”, zegt Harold, “maar in de huidige dienstverlening aan mondige burgers is het 
contraproductief.” De doeners staan midden in de maatschappij, weten wat er speelt, 
wat de klant of de burger nodig heeft. De denkers staan daar meestal behoorlijk ver 
vanaf. Dénken dat ze weten wat er nodig is. En proberen dat te regelen via regels en 
protocollen, die soms de vakman en de burger helpen, maar vaak in de weg staan. 
Harold: “Burgers accepteren het niet meer als een dienstverlener zegt: ‘Regels zijn 
regels’ of ‘Daar ga ik niet over.’ Vakmensen willen ook niet meer zo werken.” 

Huidige technologie 
Er is een andere, belangrijke reden dat het scheiden van ‘denken en doen’ niet meer past 
bij de tijd: de huidige technologie. Harold: “Via laptops, iPads, sociale media en apps kan 
iedere vakman binnen een organisatie beschikken over de informatie die hij nodig heeft 
om de noodzakelijke beslissingen nemen. Om groepen mensen te coördineren is het niet 
meer nodig dat denkers zeggen wat doeners moeten doen.” Niets voor niets zie je overal 
netwerkende organisaties ontstaan, waarbij iedereen denkt én doet. 

Gezamenlijke opvatting 
Het werkt veel beter om vakmensen de technologie in handen te geven en hun werk 
naar eigen inzicht te laten inrichten met een klein beetje organisatie eromheen ter 
ondersteuning. Dat is wat wij noemen: de hark voorbij; er is dan geen hark meer. 

Maar hoe zorg je dat de vakmensen het werk volgens dezelfde normen en waarden 
doen? Hoe kunnen ze van elkaar leren? Harold: “Door er met elkaar over te práten. Door 
elkaar te vertrouwen en ervaringen te delen en zo te komen tot een gezamenlijke 
opvatting. Die opvatting kan soms zijn: er moet een protocol komen. Zolang die maar 
vanuit de vakmensen zélf komt. Door te praten ontstaat de ‘eenheid van opvatting’. En 
daar gaat een ongekende kracht van uit.”  

Door: Esther Barfoot 
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‘Hier word je blij van als eenheidsleiding’ 

Dat ideeën van de werkvloer wel degelijk goed kunnen vallen bij de politietop, blijkt uit de 
piket-app die vier medewerkers in Oost-Nederland aan het ontwikkelen zijn. Harry Duijts, 
diensthoofd Eenheidsstaf: ‘Dit wordt zo daadkrachtig en oplossingsgericht aangepakt. Zo’n 
initiatief kun je als leiding alleen maar toejuichen.’ 

Het idee waar Harry Duijts op doelt, komt uit de koker van Jeroen Hammer. De 
operationeel specialist van eenheid Oost wilde een app ontwikkelen waarmee zijn 
recherchecollega’s in piketdienst altijd en overal over de juiste informatie kunnen 
beschikken. (zie ook: http://www.harkvoorbij.nl/2015/04/02/jeroen-ontwikkelt-een-
piket-app/). Overtuigd dat hij hiermee de kwaliteit binnen Opsporing kan verbeteren, 
ging hij vorig najaar met zijn idee de boer op. In zijn zoektocht ontmoette hij drie 
gelijkgestemde recherchekundigen (Arjanne Klein Ikkink, Rodick Weideveld en Audrey 
Bulsink) die met eenzelfde initiatief bezig waren. Met de projectgroep die zij in Oost-
Nederland besloten te vormen, organiseerden zij brainstormsessies met collega’s en 
ontwikkelden - met steun van een studiebeurs van De Hark Voorbij - een demo en een 
filmpje om te laten zien wat de app in de praktijk kan toevoegen. 

Zelf nadenken 
Al deze voortvarende acties bij elkaar leverden de vier recherchekundigen dit jaar mei 
spreektijd op bij de eenheidsleiding, die net zo enthousiast reageerde als collega’s op de 
werkvloer. Daarom volgde al snel het besluit om in Oost in pilotvorm de piket-app te 
ontwikkelen, die de vijf districtsrecherches vanaf januari 2016 op hun nieuw verworven 
Ipads zullen gaan testen. Harry, diensthoofd Eenheidsstaf: ‘Wat dit initiatief zo goed 
maakt, is dat het ontstaan is vanuit praktische onhandigheden en een concrete behoefte: 
“Opsporing ontbeert up-to-date piketinformatie - hoe kunnen we dat oplossen?” In 
plaats van die vraag bij het management neer te leggen, zijn Jeroen, Audrey, Arjanne en 
Rodick daar zélf over gaan nadenken.’ En zo hoort het eigenlijk ook, vindt hij. ‘Dit gaat 
om zo’n specifiek praktisch probleem, wie weten hier nou beter raad mee dan de 
betrokken medewerkers zelf?’ Dat de initiatiefnemers daarbij met een goed uitgewerkt 
verbetervoorstel komen, juicht Harry ook toe: ‘Het filmpje (kijk op: 
https://drive.google.com/open?id=0B4P2BDLZw-02VWlLeUlieWt6akE) is zo 
herkenbaar. En door de demo zie je precies wat de app kan toevoegen. Hier word je blij 
van als eenheidsleiding.’ 

Steeds grotere cirkel 
Wat ook helpt, is dat de initiatiefnemers snel in het proces support hebben geregeld van 
de werkvloer én het management. Harry: ‘Als je iets gedaan wilt krijgen, is draagvlak 
creëren onontbeerlijk. Zodat je niet in je eentje bezig blijft, maar snel een nummer hebt 
dat je kunt bellen van iemand die je verder helpt. Dan wordt de cirkel van ambassadeurs 
steeds groter.’ Zo draagt Harry vanuit zijn rol nu ook bij aan de verdere ontwikkeling 
van de piket-app. ‘Samen met de districtchef José Rooijers zetten we ons netwerk en 
onze kennis in om ook hoger in de boom de wegen vrij maken. Bijvoorbeeld door lijntjes 
te leggen met het PDC of de IM-organisatie.’ 

 

 

http://www.harkvoorbij.nl/2015/04/02/jeroen-ontwikkelt-een-piket-app/
http://www.harkvoorbij.nl/2015/04/02/jeroen-ontwikkelt-een-piket-app/
https://drive.google.com/open?id=0B4P2BDLZw-02VWlLeUlieWt6akE
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Behapbaar houden 
Maar eerst is het zaak dat de piket-app in eenheid Oost van de grond komt, benadrukt 
Harry. Uitbreiding naar landelijke programma’s kan altijd nog. ‘Laten we de app vooral 
eerst uittesten in een behapbare praktijkomgeving. Dan kun je makkelijker bijsturen en 
aanpassen, dan wanneer het idee landelijk wordt opgeslokt en er meteen allerlei 
partijen over willen meebeslissen.’ Zo’n start gunt hij het projectteam trouwens ook. 
Want: ‘wat is er nu leuker dan iets wat je zelf hebt bedacht, ook zelf uit te voeren?’ 

En hoe reageert initiatiefnemer Jeroen? 
‘Sinds we dit voorjaar de studiebeurs van De Hark Voorbij ontvingen, hebben we flinke 
stappen kunnen maken. Dat we de piket-app in eenheid Oost mogen gaan ontwikkelen, is 
natuurlijk een mijlpaal. Het bijzondere aan dit traject is dat het echt van onderaf is 
begonnen, vanuit een behoefte van de werkvloer; soms voel ik me echt zo’n Robin Hood, die 
strijdt voor het algemeen belang. Want je wil niet weten hoe vaak we ook gehoord hebben 
dat het plan geen kans van slagen heeft. Gelukkig bewijst onze pilot in eenheid Oost dat de 
aanhouder wint!’ 

Door: Teus Lebbing 
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‘Chef, we zijn een Regelvrij Team geworden’ 

 
Het team Krimpenerwaard is een van de eerste officiële ‘Regelarme Teams’. Wijkagent 
Lucas Bruinius en senior GGP (Gebieds Gebonden Politie) Marius Evertse hebben een 
belangrijke rol gespeeld om dit voor elkaar te krijgen. Hoe is dat zo gekomen? En wat 
betekent het voor het team en voor hun manier van werken? Een gesprek met de twee 
gedreven politiemensen. 
 
‘Ik ben geen schopper, maar wél kritisch’, gaat Lucas voortvarend van start. ‘Ik stel altijd 
de waarom-vraag. Als er wordt gezegd ‘opdracht uitvoeren, niet zeuren’ gaan bij mij 
stekels omhoog. Heeft het nut? Die vraag stel ik altijd.’ ‘De Morele Essentie noemt Jiddo 
dat,’ vult Marius aan. 
 
Lucas is in 2014 begonnen met De Hark Voorbij, tijdens De Stap in Gouda. ‘Het was voor 
mij wel abstract aan het begin, die trektochten van De Hark Voorbij. Je weet niet 
waarnaar je zoekt. Ze noemen dat een Fossiele Beweging: er staat nog niets en je gaat 
zelf een geraamte maken. Zo van: hee, dat is leuk, daar kunnen we wat mee, en hee, dat 
ook. En dan ontstaat er wat.’ Naarmate Lucas enthousiaster werd, nam hij ook Marius 
mee naar De Hark Voorbij. Lucas: ‘En onze leidinggevende, Ronald de Haas, heb ik ook 
vanaf het begin steeds bijgepraat over De Hark Voorbij en meegenomen in het 
gedachtegoed. Op 20 november is hij meegegaan naar Meesterwerk.’ 
 
Wederzijds vertrouwen 
Toen Ronald de Haas tweeënhalf jaar geleden als nieuwe teamchef van de 
Krimpenerwaard aantrad, vertelt Marius, voerde hij met alle teamleden een een-op-een 
gesprek: wat zijn jouw sterke punten? Wat wil jij ontwikkelen? Hij wilde onderzoeken: 
hoe zit het met de taakvolwassenheid? Toen hebben flink wat mensen grote vrijheid 
gekregen, waaronder Marius zelf.  ‘Ik voelde dat er veel wederzijds vertrouwen 
ontstond. Ronald heeft mij de vrijheid gegeven om het capaciteitsmanagement in te 
richten zoals mij goed dunkt. In principe worden we centraal gepland, maar ik heb het 
voor een groot deel naar me toe getrokken.’ 
 
‘Ik ken de mensen; weet welke soort zaken ze goed en graag doen en welke liever niet. 
De verkeersfreak zet ik in voor verkeer, op inbraak zet ik degene die daarvan houdt. Wie 
graag vroeg werkt, zet ik vroeg en wie ‘s nachts wil, ‘s nachts. Als je daar rekening mee 
houdt, snijdt het mes aan twee kanten. De mensen zitten lekker in hun vel en doen hun 
werk goed. Centrale planning kijkt alleen naar functie: het aantal hoofagenten, het aantal 
brigadiers, maar ik kijk naar de mens achter de functie. En Ronald steunt dit.’  
 
Rust in het rooster 
Centrale planning was daar aanvankelijk niet blij mee. Marius: ‘Het heeft minstens een 
jaar geduurd voordat ze het accepteerden. Maar ik heb mijn poot stijf gehouden. Rust in 
het rooster is immers een strategisch doel. En inmiddels zien zij ook de voordelen. 
Tegenwoordig krijg ik vooraf de conceptplanning en dan geef ik de wijzigingen aan. 
Inmiddels is er een leuke wisselwerking ontstaan met onze teamplanster en gaat dit in 
goede harmonie. We zijn altijd als een van de eersten klaar en er zijn weinig klachten 
over het rooster.’ 
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Lucas: ‘Wij hebben het in het team ook gehad over BOB-diensten: de 
parlementsbewaking, jihad-diensten. Iedere executieve moet daarnaartoe, maar wij 
hebben afgesproken dat wij daar geen wijkagenten heen sturen. Die moeten in de wijk 
zijn; ze komen niet tot hun recht bij een loods in Den Haag. Maar zij helpen dan wel de 
gaten op te vullen in de noodhulp. En nu, in het kader van ‘Dag 2 Gereed’ moeten er acht 
ambities worden geformuleerd. Ronald heeft ons gevraagd: willen jullie die ambities 
formuleren en daarmee aan de slag gaan? Ja, natuurlijk willen wij dat.’ De resultaten van 
het team zijn omhoog gevlogen, vertellen Lucas en Marius. En tijdens de 
districtskerstlunch werden Ronald en vier anderen uit het team Krimpenerwaard 
beloond vanwege de behaalde resultaten. 
 
‘Het is een zoektocht en wij gaan je helpen’ 
Toen Lucas en Marius – onafhankelijk van elkaar - benaderd werden of ze een teamchef 
kenden die zijn team zou willen aanmelden als Regelarm Team, dachten beiden dan ook 
meteen aan hun eigen chef. Lucas: ‘Ik ben meteen naar Ronald gestapt en heb gezegd: “Ik 
heb ons opgegeven als Regelarm Team.” “Wat is dat dan?”, vroeg hij. “Dat is een 
zoektocht”, zei ik, “en wij gaan je daarbij helpen.” Hij was er meteen voor te porren. In de 
praktijk zijn we al een Regelarm Team, maar nu krijgt het naam.’  
 
Daarna was er een soort ‘installatiegesprek’ om Krimpenerwaard vast te stellen als 
Regelarm Team. René Ravenstijn was erbij, twee collega’s van Medewerkersparticipatie, 
een lid van de politievakbond, Jiddo Alberts en Harold Janssen, vertelt Marius. ‘We 
krijgen volop steun. De OR vroeg ons: “Wat kunnen we voor jullie betekenen?” Wij 
zeiden: “Steun ons, ook als er dingen misgaan.” De OR zei: “Dat doen we.” Onze 
districtschef Marle van Tol staat er ook helemaal achter.’ 
 
Geen eindplaatje 
Natuurlijk zijn er uitdagingen. Marius: ‘Binnen het team moet de beweging nog sterker 
komen te staan. Sommige collega’s vinden het nog lastig. Die zijn van “afspraak is 
afspraak” en bewegen nog niet zo mee. De kunst is om ze mee te krijgen en handvatten 
te geven.’ Lucas: ‘Dit is een beweging die moet groeien. Al doende komt de trein op 
gewenste snelheid, maar hij komt niet meer tot stilstand. We hebben ook geen 
eindplaatje, dat zal constant in beweging blijven. Maar stel dat Ronald de Haas weggaat 
en er heel ander soort chef komt. Dat kan niet meer. De chef moet bij ons passen.’  
 
Marius: ‘Ik zit nu 41 jaar bij de politie en heb het altijd naar mijn zin gehad, maar nog 
nooit zoals nu.’  
 
Het televisieprogramma Tegenlicht heeft onlangs ook opnames gemaakt bij team 
Krimpenerwaard voor de uitzending over ‘nieuw organiseren’. Die wordt uitgezonden op 
zondag 15 februari op NPO 2. 
 
Door: Esther Barfoot 
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Zelfroosteren is hot 

 
Tubbergen en Krimpenerwaard willen ermee beginnen, Brunssum-Landgraaf doet het al 
een tijdje en collega Coen* deed het in 1999: zelfroosteren. Zelfroosteren is ‘hot’ voor de 
‘regelvrijen’. Er werden op de bijeenkomst van Regelvrije Teams op 3 februari in Muiden 
dan ook gretig tips en ervaringen uitgewisseld. 
 
Terwijl veel CM’ers en planners nog met argwaan kijken naar een grotere bemoeienis 
van politiemensen bij hun rooster, ziet Remco-Jan Klein Overmeen, teamchef 
Capaciteitsmanagement & Planning voor de eenheid Limburg, veel kansen: ‘Ik vind het 
een goede manier om het werk en de persoonlijke behoeften van de medewerkers bij 
elkaar te brengen.’ Remco-Jan is een groot voorstander van een politie nieuwe stijl en 
deelt graag zijn kennis over nieuwe vormen van roosteren, waarbij de vakmensen over 
hun eigen werkplanning gaan.  
  
Ronald de Haas, de teamchef van Krimpenerwaard en de andere aanwezigen zijn dan 
ook blij met zijn aanwezigheid en luisteren aandachtig naar zijn adviezen. Waarvan de 
belangrijkste luidt: ‘Denk niet dat zelfroosteren betekent: lang leve de vrijheid. Je moet 
als leidinggevende om te beginnen heel goed in beeld hebben wat de werkvoorraad is en 
welke capaciteit je hebt. Dan kun je een leeg rooster aanbieden waarop per tijdstip staat 
hoeveel mensen er nodig zijn. En kunnen de mensen gaan intekenen.’ Coen, die al in 
1999 met zijn team experimenteerde met zelfroosteren, is het hier helemaal mee eens: 
‘Wat je ook doet, laat collega’s niet blind intekenen. Dan ben je daarna alsnog zelf aan het 
plannen.’ 
 
Stap terug? 
Ronald de Haas heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de synergie van het team. 
Daardoor is er een veilige en vertrouwde werkomgeving ontstaan, waar vrij spreken en 
jezelf zijn gemeengoed is geworden. Hij vindt zelfroosteren de volgende stap voor zijn 
team, maar is tegelijkertijd bezorgd wat dit voor de synergie binnen zijn team zal 
betekenen. Zal het niet een stap terug zijn in het vertrouwen binnen het team als de 
collega’s zelf gaan intekenen? De anderen die aan tafel zitten bij Ronald en Remco-Jan, 
denken van niet. Als het goede gesprek inmiddels op gang is onder de collega’s en er 
voldoende vertrouwen is om elkaar aan te spreken, zal dit niet gebeuren, denken ze. 
Sterker nog, dan kan zo’n rooster juist aanleiding zijn voor nog meer verbinding en 
goede gesprekken. 
 
Tussendiensten scheppen 
Coen heeft meer waardevolle tips voor Ronald: ‘Laat de collega’s in overleg gaan en 
samen het rooster invullen. Of maak een namenlijst. Degenen die vandaag als eerste het 
rooster mogen invullen, zijn de volgende keer als laatste aan de beurt.’ En: ‘Wij hebben 
destijds ons rooster flexibeler gemaakt door tussendiensten in het leven te roepen.’ 
Edith Ankoné uit Noord-Oost Twente, herkent dit: ‘Ja, wij zijn aan het onderzoeken of 
diensten van vier uur een optie zijn. Parttimers zijn geweldig voor moeilijke gaten.’ 
Remco-Jan herkent dit ook: ‘ATW wordt altijd gezien als een nadeel, maar een zes uurs-
dienst is precies goed om bijvoorbeeld een wedstrijd van Roda JC te begeleiden.’  
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Krimpenerwaard is er klaar voor 
Wat lastig is voor Ronald, is dat hij beschikt over een heel klein team, van maar 61 FTE –
straks als de reorganisatie een feit is – en 55FTE nu. Dan kom je met twee afwezigen 
eigenlijk al tekort, beamen de aanwezigen. ‘Minder de functies labelen en afbakenen, kan 
helpen,’ oppert Remco-Jan. Jasper van Riet, operationeel expert van basisteam 
Krimpenerwaard, reageert enthousiast: ‘Ja, die kant denken we zeker op!’ Hoe dan ook,’ 
zegt Remco-Jan, ‘Ga vooral buurten bij het team van Brunssum-Landgraaf en van hen 
leren. En durf dit toe te voegen aan jullie cultuur.’ Ja, Krimpenerwaard is er klaar voor, 
denken ook de anderen aan tafel. 
 
* Coen wil vanwege werkzaamheden niet bij zijn echte naam genoemd worden. 
 
Door: Esther Barfoot 
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Zelfroosteren: de junioren en de senioren 
 
Zelfroosteren is ‘hot’ onder politieteams. Daarom organiseren De Hark Voorbij en collega’s 
van verschillende eenheden op 23 mei een bijeenkomst in Roermond over dit thema. Wij 
spraken alvast met John Caessens en Hans de Haas, respectievelijk operationeel expert en 
teamchef in Basisteam Brunssum-Landgraaf, dat al jaren geleden begon met zelfroosteren. 
En met Peter Withag, wijkagent in Tubbergen, waar ze net zijn begonnen.  
 
Hans, waarom zijn jullie – al in 2011!- begonnen met zelfroosteren? 
Hans: ‘Toen ik destijds begon als chef in Brunssum, waren daar net de “dialoogsessies” 
achter de rug. Sessies waarbij medewerkers frank en vrij met elkaar konden praten, 
zonder leidinggevenden erbij. Uit de terugkoppeling bleek dat de sfeer niet echt goed 
was; met name door onrust over de roosters. Medewerkers hadden geen inspraak, 
anders dan via de modaliteit. Te pas en te onpas werden aanpassingen gedaan in het 
rooster. Dat alles kwam in mijn beleving, omdat het werk rond de mensen werd gepland. 
Volgens mij moet je dat andersom doen: mensen om het werk heen plannen. Op die 
manier ben je bezig met zingeving. En vanuit zingeving raken mensen gemotiveerd.’ 
 
Hoe werkt dat? 
John: ‘Voorheen was het zo dat tien collega’s zich om zeven uur ’s ochtends meldden 
voor hun dienst. Dan kregen ze te horen: jij doet vandaag noodhulp, jij intake, en jullie 
drie, ga maar door het centrum lopen. Vanuit de organisatie bezien: omdat je de mensen 
hebt, ga je er werk bij zoeken. Vanuit de agent bezien: je wordt van de ene taak naar de 
andere gestuurd. Daardoor ervoeren zij werk als een verplichting. Je hoorde het in hun 
taalgebruik: “Ik moet dienst draaien”.  
Hans: ‘Op die manier gaat het niet over: welk werk wil ik doen? En dat is doodzonde, 
want politiemensen zijn intrinsiek gemotiveerd om goed politiewerk te doen.’ 
 
Zijn jullie in Tubbergen om een vergelijkbare reden gaan zelfroosteren, Peter? 
Peter: ‘Ja, bij ons speelde gebrek aan motivatie ook een belangrijke rol. Voorheen 
werden wij vanuit basisteam Oldenzaal ingezet over de hele regio. We gingen verplicht 
naar de briefing in Oldenzaal. Vervolgens hadden we dienst in Oldenzaal, Tubbergen, 
Denekamp, of waar dan ook. Dat betekende dat collega’s sowieso pas laat, maar soms 
ook helemaal niet meer in Tubbergen aankwamen. Als plattelandsgemeente is 
Tubbergen een van de veiligste gemeenten van Nederland. Dat is voor veel 
politiemensen, met name jongeren, te saai. Die zagen in het rooster wel Tubbergen 
achter hun naam staan, maar bleven liever in Oldenzaal hangen. En als ze dan wel 
kwamen opdagen, wisten ze geografisch, cultureel, maatschappelijk en sociaal niet de 
weg in Tubbergen. Dan moest je alle wijkaandachtspunten met ze nalopen: hier moet je 
de snelheid controleren, dit is een hangplek. Dat kost veel tijd en energie. En de volgende 
dag kwam er een andere collega en kon je opnieuw beginnen. Op een gegeven moment 
hadden we daar genoeg van. Tubbergen verdient ook goede politie.’ 
 
Hoe zijn jullie in Tubbergen begonnen? 
‘Wij hebben in februari een proefrooster gemaakt. In het rooster stonden alle verplichte 
en de doordeweekse Tubbergse diensten. Bij al die diensten konden de collega’s kiezen 
tussen een vroege, een dagdienst of een late dienst. We wilden kijken: als we allemaal  
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onze wensen invullen, komt het dan overeen met wat nodig is? En dat is goed bevallen. 
Inmiddels draait het team op basis van het eerste echte eigen rooster.’ 
 
Jullie hebben dus met elkaar het werk inzichtelijk gemaakt. En in Brunssum? 
Hans: ‘Ja, wij ook. En dat is ook mijn belangrijkste tip aan alle andere teams die willen 
experimenteren met zelfroosteren. Begin bij het begin. Je moet eerst met elkáár 
inzichtelijk maken welk werk er buiten moet gebeuren. Wij hebben zelf een dag met de 
wijkagenten op de hei gezeten. Daarna heb ik met bij de burgemeester aan tafel gezeten, 
om te checken of hij onze prioriteiten deelde. En daarmee zijn we naar alle collega’s 
gegaan: waar willen jullie je aan verbinden? Deze gesprekken over werkzaamheden en 
prioriteiten moeten de medewerkers zélf ervaren. Anders zit het niet in hun systeem en 
wordt er teveel naar de leiding gewezen: jullie moeten het regelen.’  
John: ‘Omdat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt, wordt het werk in de 
breedte leuker. Collega’s krijgen meer begrip voor de werkzaamheden en de onderlinge 
samenhang tussen het werk.’  
 
En wat is het resultaat? Hoe bevalt het? 
Peter: ‘Wij hebben een stuk of vijftien collega’s bereid gevonden zich te verbinden aan 
Tubbergen. Zij plannen zichzelf in. Eerst werd Tubbergen gezien als een verplicht 
nummer. Maar verplichting wordt betrokkenheid als je er zelf voor kiest. De ideale 
sterkte van vier personen in de ochtend en vier in de middag halen we niet honderd 
procent van de tijd. Maar dat moet je niet erg vinden. Beter zestig procent van de tijd op 
volle sterkte, dan dat de politiemensen helemaal niet in Tubbergen komen. Dan nog vind 
ik zelfroosteren een vooruitgang.’ 
 
En in Brunssum? 
Hans: ‘In een recente evaluatie gaf 98 procent van de collega’s aan dat ze het 
zelfroosteren niet meer afgeschaft willen hebben.’ 
 
Meld je aan voor de bijeenkomst op 23 mei via deharkvoorbij@gmail.com  
De bijeenkomst vindt plaats in Niekee, Oranjelaan 300 te Roermond. 
Tijd: 9.30 - 16 uur  
 
Door: Esther Barfoot 
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Waarom een SGBO inzetten, als je het zelf kunt? 
 
Serious Request staat voor een heerlijke tijd van het jaar. Kerstvakantie, Glazen Huis, 
goede muziek op de radio en geven voor een goed doel. Maar iemand moet ervoor zorgen 
dat het grote evenement veilig verloopt en Serious Request ook symbool blíjft voor een 
heerlijke tijd. Afgelopen jaar stond Basisteam Heerlen voor die opdracht en pakte het op 
een vernieuwende manier aan. Geen SGBO, maar het team zélf handhaafde de openbare 
orde. Operationeel specialist Dave Vluggen vertelt. 
 
Eind 2014 kreeg Heerlen het verzoek Serious Request 2015 te organiseren. De teamchef 
van Basisteam Heerlen, Bert Vermarien, wilde dat het evenement een lokaal karakter 
kreeg. Dat de politiemensen verantwoordelijk voor de openbare orde tijdens het 
evenement, Heerlen en haar bewoners kenden. Normaalgesproken neemt de Staf 
Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO) het over. Maar Bert wilde laten zien dat een 
groot basisteam prima zelf de verantwoordelijkheid voor een groot evenement op zich 
kan nemen. Veel beter is het, vond hij, als medewerkers zélf deze kennis en ervaring 
opdoen.  
 
Motorbendes 
Bert peilde de belangstelling onder zijn teamleden en een groep enthousiaste collega’s 
bood zich aan om de plannen te maken. Onder wie operationeel specialist Dave Vluggen. 
Dave is als hoofd ondersteuning zelf onderdeel van het SGBO, en vond dat hij zijn 
collega’s daarom goed kon helpen. Al snel ging hij aan tafel met Pierre Heuts, die leiding 
gaf aan het optreden. ‘We besloten het team te organiseren volgens de projectstructuur 
van de SGBO. Als er dan toch iets mis zou gaan - bijvoorbeeld een terroristische aanslag 
of het verzamelen van motorbendes - dan konden wij het werk makkelijk overdragen 
aan  de SGBO.’ Een SGBO is zo georganiseerd, dat iedereen een specifieke 
verantwoordelijkheid heeft. Zo heb je een taakverantwoordelijke Opsporing of 
Openbare Orde. Dave: ‘Mijn taak was ondersteuning. Al het personeel, de inrichting van 
het commandocentrum, de voeding en de middelen heb ik geregeld. Hierbij heb ik hulp 
gekregen van een collega die ik tegelijkertijd coachte.’ 
 
Vlak voor de kerst van 2014 gingen de collega’s aan de slag. Allereerst zochten ze 
contact met de politiemensen die eerder de beveiliging van Serious Request in 
Leeuwarden en Haarlem hadden gedaan. Om te kijken wat ze van hen konden leren. ‘Ik 
ben zelf ook naar Haarlem gegaan tijdens Serious Request 2014 om de sfeer te proeven,’ 
vertelt Dave. Op basis van de ervaring van de andere steden besloten de collega’s uit 
Heerlen dat Serious Request in Heerlen een open feest moest zijn. Voor iedereen 
toegankelijk en met een nationaal bindend karakter. Dat betekent natuurlijk iets voor 
het bejegeningsprofiel of de manier waarop de collega’s de zaken gingen aanpakken 
tijdens het evenement. ‘Maar we hoorden ook dat we rekening moesten houden met de 
24-uurs openstelling van de horeca, die vaak gepaard gaat met Serious Request. Een 
uitdaging voor het handhaven van de openbare orde.’  
 
Eisen van 3FM 
In september 2015 begon 3FM ook met de voorbereidingen. Een kantelmoment, want 
ineens kregen Dave en zijn collega’s ook te maken met eisen vanuit 3FM, waar ze lang 
niet altijd rekening mee hadden gehouden. ‘3FM wilde bijvoorbeeld absoluut geen  
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politie op het plein waar het glazen huis stond, maar alleen in de straten eromheen. Wij 
moesten toen wel wat zaken bijstellen. Ook over het maximaal aantal bezoekers op het 
plein moisten we stevig onderhandelen met 3FM. Maar dat was hartstikke goed. Het 
heeft ons geleerd om het politiewerk vanuit meerdere opzichten te bekijken.’ 
 
Aanslagen in Parijs 
Een nog lastiger vraagstuk kregen ze voor hun kiezen, toen kort voor de start van 
Serious Request de eerste aanslagen in Parijs plaatsvonden; op Charlie Hebdo. Zoals te 
verwachten, vroeg de burgemeester om een strengere beveiliging: arrestatieteams en 
snipers op het dak. Dave: ‘Dat vonden wij niet passen bij het open karakter van het feest, 
maar onderwater moesten we natuurlijk wel iets doen. Om te beginnen moesten de 
burgemeester overtuigen: je kunt dit niet helemaal dicht regelen. Zo’n aanslag kan 
iedere dag gebeuren en daar kun je niet volledig op prepareren.’  
 
Wel kun je je natuurlijk voorbereiden op bepaalde scenario’s. Bijvoorbeeld, die van een 
bommelding of een verdacht pakketje. ‘We besloten: we gaan niet iedereen fouilleren, 
maar we zorgen wel dat er een bomverkenner op afroep binnen vijf minuten ter plaatse 
is. Ook hebben wij gevraagd of het Rapid Response Team in de buurt van Limburg 
gestationeerd kon worden. En zijn er collega’s naar Schiphol gegaan voor een korte 
opleiding in cameratoezicht. Waar let je op in een menigte? Wat is afwijkend gedrag?’  
 
Ook PinkPop zelf doen 
Dat de beveiliging van Heerlen een succes was, is duidelijk. Serious Request 2014 is 
veilig en gezellig verlopen. Bovendien hebben de teamleden een zee aan kennis en 
ervaring opgedaan, zegt Dave. Of het nou gaat over de inzet van grote aantallen collega’s, 
of terrorisme en motorclubs. Dave: ‘Bovendien kun je nu alle collega’s morgen inzetten 
voor een ander groot evenement, zoals PinkPop.’ 
 
Binnen het team is er volgens Dave ook duidelijk sprake van een ‘voor en na Serious 
Request’. Het is dé manier geweest om collega’s te laten zien wat de voordelen zijn van 
het pakken van je professionele ruimte. Sindsdien pakken collega’s veel meer zaken zelf 
op. ‘Sinds een aantal weken werken we in ons team met clusters, kleinere groepen. Dat 
komt helemaal uit de medewerkers, want wij vonden het team te groot en misten de 
binding met elkaar. Ook hebben we een teamdag georganiseerd. In het stadion van Roda 
JC hebben we met 180 collega’s nagedacht over onze toekomst. De volgende stap is dat 
we binnen de clusters aan de slag willen met zelfroosteren. Toch hebben we Bert af en 
toe nodig om dingen door te drukken. Dan zeggen wij: “Bert, wij brengen jou nu in 
stelling.”’ 
 
Door: Esther Barfoot
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‘Dat ik niet met panklare oplossingen kom,  

is voor sommigen wennen’ 
 
Moet je als chef van een regelvrij team een geboren loslater zijn? Krijg je het minder druk 
als je teamleden hun eigen ruimte pakken? Wie kunnen daar beter op antwoorden dan de 
ervaringsdeskundigen zelf. Dit keer: Jan Strijk, teamchef basisteam IJsselwaarden.  
 
Welk type leider ben jij? 
‘Dienend, altijd al eigenlijk. We zijn toch allemaal groot genoeg om beslissingen te 
nemen? En lukt dat niet, dan vraag je toch om hulp? Die vrijheid bedong ik als diender 
van twintig al. En die geef ik nu ook graag aan mijn eigen team. Ik heb als leidinggevende 
nooit zomaar opdrachten uitgedeeld of verwacht dat teamleden die klakkeloos zouden 
uitvoeren. Dat botst toch ook met de zelfredzaamheid die we van politiemensen op 
straat vragen? Ik geloof dat mensen tot bloei komen als ze zelf mogen nadenken en 
initiatief nemen. Dat zag ik laatst weer: een jonge collega die graag wijkagent wil 
worden, lieten we alvast meedraaien in een wijk, met de boodschap: ga op pad, doe en 
ontdek. Dat enthousiasme dat je dan bij zo’n jongen ziet losbarsten…onbetaalbaar!’ 
 
Na een geslaagde pilot in Dieren, breiden jullie het regelvrij werken nu stap voor 
stap uit naar het hele team IJsselwaarden. Hoe pakken jullie dat aan? 
‘De essentie van zelfsturing is vertrouwen op de denkkracht van je team en op je 
collega’s. Dus er zitten geen strakke plannen onder onze aanpak. We verdelen het werk 
onder elkaar, naar eigen inzicht en behoefte van de wijk. En bij alle politiezorg die we 
leveren, stellen we ons de vraag: waarom doen we dit zo, kan het anders? Ik stimuleer 
ondernemerschap. Van alle teamleden persoonlijk wil ik weten: wat was voor jou de 
reden om bij de politie te gaan werken en wat is jouw persoonlijke bijdrage in het team? 
Komen teamleden met concrete problemen, dan leg ik de vraag terug en zeg: wat heb je 
nodig om het aan te pakken? Ik wil dat iedereen weer zelf gaat nadenken. Als chef weet 
ik toch ook niet altijd wat het beste is?’ 
 
Levert die ruimte voor eigen inbreng altijd enthousiasme op? 
‘Vaak wel. Er worden zoveel initiatieven ontplooid, prachtig echt. Zo verzorgen twee 
brigadiers, samen met medewerkers van een bank en van de gemeente, 
voorlichtingsbijeenkomsten voor ouderen. Met als doel de bewoners meer bewust te 
maken van het gevaar van babbeltrucs en diefstal van pinpassen. Die aandacht wordt 
enorm gewaardeerd, en het scheelt hopelijk weer de nodige diefstallen. Ook is een stel 
agenten onlangs een middag op de markt gaan staan, een ideale plek om informatie uit 
de buurt op te halen. Wat maar aangeeft hoeveel er mogelijk is naast de verplichte 
diensten. 
Maar er zijn ook glazige blikken hoor. En daar kijk ik ook niet van op; jarenlang hebben 
we tegen collega’s gezegd wat ze moesten doen en hoe. Die volgzaamheid ebt niet 
meteen weg. Zo vroeg een clubje collega’s onlangs aan mij: hoe gaan we het nu doen, met 
de nieuwe routing van onze aangiftes? Welke protocollen moeten we afspreken? En dan 
zeg ik: bij elkaar hebben jullie zo’n honderd jaar politie-ervaring, hoe zouden jullie het 
oplossen? Dat ik niet met panklare antwoorden kom, is voor sommigen wel even 
wennen. Niet iedereen laat het oude systeemdenken zo makkelijk los.’ 
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Jij wel? 
‘Aan de ene kant wil ik het laten gebeuren, omdat ik weet hoeveel moois dat oplevert. 
Maar ondertussen hecht ik ook aan enige controle. Als je vertrouwen in je team hebt en 
je deelt verantwoordelijkheid, dan is je rol van leidinggevende puur faciliterend. Daar 
moet ik in groeien. Zo lees ik bijvoorbeeld bijna geen dagrapport meer. Dat voelt logisch, 
maar ook onwennig, want eigenlijk wil ik gewoon weten wat er speelt. Een andere 
ontdekkingstocht is het zelfroosteren, waar we nu mee bezig zijn. Mooi om te zien hoe 
snel ieder cluster een collega voortbrengt die zich verantwoordelijk voelt voor het 
rooster. Maar we moeten het samen nog wel ontdekken. Zo zat ik vanochtend met de 
‘echte’ planner, om te zien hoe alle teamleden zichzelf hadden ingepland. Dan blijkt dat 
de ene collega meer rekening houdt met het teambelang dan de ander. Daar valt dus nog 
wel wat in te sturen. Dat doen de clusterchefs en ik dan vooral door gesprekken aan te 
knopen en te wijzen op consequenties van gedrag. Dát is denk ik de grootste 
verandering en uitdaging voor mij als leidinggevende: telkens moet ik bij mezelf te rade 
gaan: wanneer ga ik op mijn handen zitten en wanneer niet?’ 
 
Heb je daarin weleens een verkeerde inschatting gemaakt? 
‘Vast wel, maar het is nooit uit de hand gelopen, als je dat bedoelt. Maar serieus: we 
halen altijd onze resultaten, doen de goede dingen, problemen lossen we op. Onze 
aanpak werkt dus. En daarin worden we ook gesteund door de evaluatie van onze 
wijkgerichte pilot in Dieren, die we vorig jaar door studenten van Hogeschool Arnhem 
Nijmegen hebben laten uitvoeren. Daaruit bleek dat de burgers de politie meer zichtbaar 
vinden en collega’s de vernieuwende manier van werken waarderen. Ze ervaren een 
beter contact met de wijk, halen meer informatie en werk binnen en handelen hun eigen 
zaken af.’ 
 
Heb jij het daardoor minder druk gekregen? 
‘Welnee joh. Mijn taak als chef is ook om ervoor te zorgen dat we in beweging blijven. De 
kunst is om het vuurtje op te blijven stoken, bijvoorbeeld door koffiepraatjes en het 
uitdelen van speldenprikjes: doen we de goede dingen? Wat laten we liggen? Die 
gesprekken vragen mijn continue aandacht. Net als de eisen die van bovenaf over ons 
worden uitgestort, trouwens. Het blijft een hele toer om die te matchen met onze 
aanpak. Naast veel uitleggen en toelichten, komt dat soms ook gewoon neer op zeggen: 
sorry, maar wij doen het gewoon op onze manier.’ 
 
Door: Teus Lebbing 
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Hans ontwikkelde de e-briefing: 
Stop met strijden, gooi het over een andere boeg! 
 
‘Stop met strijden, want De Hark Voorbij is niet altijd tegen de hark in’. Dat was dé 
eyeopener van Hans Dubiez, die hij tijdens het sluitstuk van de Derde Ding in de arena met 
ons deelde. Hoe kwam de systeembeheerder van de themagroep Informatie & 
Hulpmiddelen tot dit aha-moment? 
 
De Hark Voorbij is niet altijd tegen de hark in. Leg eens uit… 
‘Wat ik daarmee bedoel, is dat je heus niet altijd tegen de stroom in hoeft te roeien als je 
iets wilt bereiken binnen deze organisatie. Stuit je een initiatief op weerstand van je 
collega’s of chefs, dan kun je naar andere wegen zoeken. Bijvoorbeeld door in gesprek te 
gaan, mensen enthousiast te maken, verbindingen te zoeken met collega’s die hetzelfde 
willen.’ 
 
Hoe is dat van toepassing op jou? 
‘Laat ik ons themagroepje als voorbeeld geven: wij zaten te tobben over het feit dat in 
Rotterdam een IT-product bestaat, waar Roermond ook behoefte aan heeft. Dat 
ontdekten wij, omdat er twee medewerkers van precies die twee eenheden in onze 
groep zitten. Het gaat om de zogenaamde e-briefing. Roermond heeft hierom verzocht 
bij de centrale organisatie, maar kreeg nee op het rekest. Rotterdam, daarentegen, heeft 
gewoon de stoute schoenen aan getrokken en de tool voor zichzelf ontwikkeld. Nu 
willen wij als themagroep proberen om ‘m ook in Limburg in de lucht te krijgen, maar 
dat idee zal bovenin de organisatie niet worden toegejuicht. Toen we dat dilemma 
voorlegden aan het panel van Denkadviseurs, zeiden zij: met strijd gaat er zeker 
niemand voor warmlopen. Kunnen jullie het dilemma ook omdenken?’ 
 
Omdenken? 
‘Ja, denken in kansen en niet in problemen. Dus de werkelijkheid accepteren zoals-ie is, 
en naar andere wegen zoeken. Lukt het niet linksom dan rechtsom, dat idee.’ 
 
Hoe pak je dat aan in jullie geval? 
‘We gaan onze energie niet meer verspillen aan de onwil van de centrale organisatie om 
een topdown e-briefing te ontwikkelen die voor iedereen geschikt is, maar onze 
professionele ruimte gebruiken om te kijken naar oplossingen op kleinere schaal. 
Roermond heeft de tool nodig voor zijn politiemensen op straat, dus laten we ons daar 
als eerste op richten.’ 
 
Hoe? 
‘We pakken het stap voor stap aan, en dat betekent dat Rotterdam nu eerst Roermond 
gaat helpen met het in de lucht krijgen van de e-briefing. Onderweg bekijken we met 
welke partijen we verbinding kunnen zoeken om ons initiatief te laten groeien.’ 
 
Gewoon maar beginnen dus? 
‘Precies. Want dát was een andere belangrijke tip, van het panel met 
Ervaringsdeskundigen: begin maar gewoon aan de onderkant met de middelen en de  
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mensen die je hebt. Door onderweg anderen aan te steken en te enthousiasmeren, kun je 
het misschien naar een landelijk niveau tillen.’ 
 
Vind je het belangrijk om dat als groep voor elkaar te boksen? 
‘Ja, want als we dat kunnen regelen, hebben we met De Hark Voorbij iets moois bereikt. 
Daar is mij veel aan gelegen, want ik zit hier niet voor mijn eigen gewin. Met alle uren 
die ik aan De Hark Voorbij kan besteden, investeert de baas in mij, zo voel ik dat. Daar 
doe ik dan graag iets voor terug, als dankjewel naar de organisatie.’  
 
Door: Teus Lebbing 
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AA-Plein werkt steeds meer regelvrij:  

‘De wijk is nu meer van jezelf’ 

Op het AA-plein in het Amsterdamse Slotervaart is het roer om: niks meer opgelegde 
prioriteiten, roosters en spelregels. De 159 basisteammedewerkers bepalen die zoveel 
mogelijk zélf. Echt? Loont dat? ‘Absoluut’, stellen Marc van der Gulik (inspecteur) en Rob 
Molenaar (brigadier). ‘Hoe meer wij ons werk kunnen invullen, hoe gemotiveerder wij de 
straat op gaan.’ 

Nieuw West Noord is een ingewikkelde buurt. De veelal allochtone bewoners spreken 
gebrekkig Nederlands, hebben geen opleiding of uitzicht op werk. Jongeren krijgen van 
huis uit weinig begeleiding, haken vroeg af van school en zoeken hun heil op straat. 
Gevolg: veel hangjeugd, geluidsoverlast, overvallen en inbraak. Marc: ‘De noodhulp van 
ons team draait overuren. Terwijl we juist zoveel meer kunnen bereiken als we intensief 
contact hebben met de wijk en weten wat er speelt. Dan is de kans dat we problemen op 
tijd voorkomen een stuk groter.’ 

Vastbijten in je wijk 
Maar hoe vind je daar als agent de tijd voor, als je van melding naar melding wordt 
gestuurd? Door de wijk in ieder geval meer behapbaar te maken, concludeerden de 
teamleden op het AA-plein, aangestoken door verhalen van teams die al de proef op de 
som nemen met nieuwe manieren van organiseren en via bijeenkomsten van De Hark 
Voorbij. Sinds het in januari van de korpsleiding het groene licht kreeg om regelvrij te 
opereren, hebben zij hun werkgebied daarom opgeknipt in zes overzichtelijke clusters 
met dominante ‘zorgthema’s’, zoals horeca, jeugd of havengebied. Afhankelijk van de 
persoonlijke expertise en roostervoorkeur, konden de 159 agenten zelf aangeven op 
welk cluster zij zich willen richten. Rob: ‘Voor mij was dit een mooie kans om me aan te 
melden voor het Lambertus Zijl Plein, een nieuwe buurt die we er als eenheid bij kregen. 
Daar spelen vooral jeugdproblemen, en daar bijt ik me graag in vast.’ Zijn nieuwe cluster 
is pas net gestart, maar Rob ziet nu al de pluspunten van een zelfgekozen werkterrein: 
‘De wijk is nu meer van jezelf; ik wil er meer feeling mee krijgen. Zo ga ik bijvoorbeeld al 
vluchtroutes verkennen die inbrekers kunnen nemen.’ 

Spirit tot leven wekken 
Marc, over de keuze om agenten zelf hun wijk te laten kiezen: ‘In ons hart weten we toch 
allemaal wat goed politiewerk is? De kunst is alleen om die spirit weer tot leven te 
wekken. Dat doen wij door die beperkende, strakke lijntjes te doorbreken, iedereen 
verantwoordelijkheid te geven en zelf te laten nadenken.’ En dat is voor alle 
betrokkenen best even wennen. Ook voor Marc, als leidinggevende. ‘Sinds ik er op let, 
zie ik hoe ik neig naar vaste patronen en bij voorbaat van alles wil bepalen en oplossen.’ 
Terwijl er, als hij er minder bovenop zit, juist onvermoede talenten komen bovendrijven. 
Zoals bij Rob, vertelt Marc: ‘Hij viel voor mij in met briefen. Wat bleek? Hij deed dat met 
zoveel flair en wist de mensen erbij te betrekken. Sindsdien doet hij het veel vaker.’ Rob, 
lachend: ‘Ach, ik babbel makkelijk en vind het leuk, dus ik ben blij dat ik het vertrouwen 
krijg. Maar verder is toch eigenlijk logisch dat mensen datgene doen wat zij graag doen 
en waar zij goed in zijn?’ 
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Feestje 
En dat is precies de gedachte achter de regelvrije plannen van het AA-plein. Met als 
grootste wapenfeit dus het intekenproces voor de clusters. Marc: ‘Daar wilden we dan 
ook echt een feestje van maken. Ik heb er zelfs een heuse stembus voor aangeschaft.’ 
Iedereen kon daar drie voorkeuren in deponeren, waaruit een comité van medewerkers 
de uiteindelijke selectie maakte. Van de 159 waren er slechts drie medewerkers minder 
tevreden met de uitkomst. Marc: ‘Dat hadden we met een top-down toewijzing nooit 
voor elkaar gebokst.’ 

Zelf plannen scheelt stress 
Gestimuleerd door deze uitkomst, is het AA-plein nu bezig om het centrale 
planningssysteem te vervangen door een transparant rooster waarop medewerkers zelf 
hun diensten kunnen indelen. Mochten voorkeuren binnen een cluster niet matchen, dan 
kunnen de agenten daarover met elkaar in overleg. Een goed vooruitzicht, vindt Rob: ‘In 
tegenstelling tot mijn jongere collega’s, werk ik graag ’s ochtends; die diensten kan ik 
beter combineren met mijn gezin. Dat we dat onderling kunnen regelen, daar maak je 
me echt gelukkig mee. Het scheelt stress.’ 

Begrip kweken voor stoute plannen 
Na de zomer wil het AA-plein hiermee starten. Al is de ‘strijd’ nog niet helemaal 
gestreden. Extern, bedoelt Marc dan: ‘Zo enthousiast als onze regelvrije initiatieven 
intern worden toegejuicht, zo scheef kunnen de gezichten zijn van de centrale 
afdelingen; die willen liever niet dat je afwijkt van algemene werkwijzen.’ Om begrip en 
medewerking te creëren, steekt het AA Plein dan ook veel energie in de 
communicatie  over de doelen en resultaten van hun ‘stoute’ plannen. Marc: ‘Het is 
knokken, maar door open te zijn en met goede argumenten te komen, wordt de kring 
van sponsors om ons heen steeds groter.’ 

Gevoel dat je ertoe doet 
Vijf jaar heeft het AA-plein van de korpsleiding gekregen om het regelvrije werken vorm 
te geven. Het is een spannende zoektocht, maar de opbrengsten van het eerste half jaar 
beloven veel, concluderen beide mannen. Rob: ‘Niemand kan voorspellen hoe het 
allemaal gaat bevallen, maar ik ben nu al blij met de inbreng die we allemaal kunnen 
hebben. Dat zie je ook terug in de sfeer op het hele bureau; die is echt positief.’ Marc, tot 
slot: ‘Waar het om draait, is dat je allemaal het gevoel hebt dat je ertoe doet. Dan word je 
als agent creatief en gemotiveerd om zelf te signaleren en aan te pakken. Daarmee zijn 
we er toch eigenlijk al?’ 

Door: Teus Lebbing 
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AAN KRUISBESTUIVING 

 

‘Blijf praten met elkaar 
over de kwaliteit van 
je werk. Ook met 
sceptische collega’s. 
Vraag hen:  
Wat wringt er? Wat wil 
jij bijdragen? Wat kan 
anders? Dan trek je ze 
al gauw mee in de wil 
om te verbeteren’ 
 

 
MAAIKE STOLK 
Brigadier 
Teleurstellingen horen erbij 
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Zo enthousiast als Ruud Bik tijdens de Tweede Conferentie op 5 september het zelf-
matching idee van HRM Regie toegejuichte, zo stil bleef het toen de concrete plannen 
eenmaal op zijn bureau lagen. Deze week volgde een afwijzing. Wat een domper. Hoe gaan 
we daarmee om? 
 
Enigszins beduusd zitten ze er bij, de deelnemers van trektocht HRM Regie tijdens de 4e 
Ding van HRM. In het Archeon hadden zij nog gestuiterd van de energie: 
plaatsvervangend korpschef Ruud Bik steunde hun ideeën om medewerkers zichzelf te 
laten matchen en moedigde hen zelfs aan deze uit te werken. Wat een opsteker! Maar 
wat volgde daarna? Een lange radiostilte, en uiteindelijk een ‘nee’.  
 
Even bekomen 
In een reactie laat directie HRM weten dat uitvoering van het zelf-matching idee op dit 
moment niet opportuun is, maar dat er voor de toekomst wellicht 
toepassingsmogelijkheden zijn. Het is dus niet helemaal van de baan. Toch is de 
onstuimige energie van de groep wel wat getemperd.  
 
‘Zo geïnspireerd en hoopvol als we waren’, zegt gids Frank Aalders, ‘moesten we hier 
even van bekomen.’ Een collega van de trektocht HRM Regie valt hem bij: ‘Wat ik 
jammer vind, is dat we geen uitleg krijgen waaróm het niet opportuun is. Ik zou zo graag 
in gesprek gaan over het zelf-matching idee.’ Een verontrust gevoel bekruipt een collega 
van een andere trektocht: ‘In het Archeon leken we met z’n allen, inclusief de aanwezige 
top, mee te bouwen aan één politiewereld. Dat gaf zoveel energie. Maar dit laat zien 
hoezeer we – als het er echt toe doet – nog in gescheiden werelden leven. Wat ik hier uit 
opmaak, is dat ik het niet bij de top moet zoeken, want dan word ik alleen maar 
teleurgesteld.’ 
 
Wapenen 
Harold Janssen begrijpt de reacties, maar is allesbehalve verbaasd over de gang van 
zaken. Grootscheepse veranderprocessen als De Hark Voorbij verlopen nooit zonder 
slag of stoot. ‘Het is een utopie te denken dat we alle collega’s, waaronder het 
topmanagement, in een keer meekrijgen in ons gedachtegoed. Lellen om de oren horen 
er bij. Het is de kunst om ons daartegen te wapenen.’ Bovendien acht hij het zeer 
waarschijnlijk dat de top door de zelf-matching voorstellen toch anders is gaan denken 
over hoe je goed politiewerk organiseert. ‘En dát is toch precies de bedoeling van De 
Hark Voorbij? We zijn hier niet zozeer om concrete oplossingen te bedenken, maar 
vooraleerst om de gedachtevorming te stimuleren.’ 
 
Bestoken met energie 
Gids Rob Fijlstra weet bovendien: ‘We zijn duidelijk nog te afhankelijk van de 
leidinggevenden. Willen we dat? Laten we ons daardoor afstompen? Mijn devies is: 
verwacht niets van de topmanagers in het hier en nu. Zij worden opgeslokt door één 
doel en dat is centralisatie. Ons doel is de dialoog op gang krijgen en houden. Laten we 
ons daarop richten.’ ‘En’, benadrukt Harold, ‘blijf vooral ook de top bestoken met jullie 
energie. Die kunnen ze daar goed gebruiken, geloof me; zo uitputtend is de formele 
besluitvorming.’ 
 
Blik vooruit 
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Te snel te veel willen, dat is de grote valkuil van de deelnemers aan De Hark Voorbij. De 
reactie op de afwijzing van het zelf-matching initiatief is daar een treffend voorbeeld 
van, concluderen de aanwezigen. Om vervolgens weer eens te memoreren hoe 
belangrijk het toch is om klein te beginnen, bondgenoten te zoeken, creatief te denken 
en andersdenkende collega’s te prikkelen met goede gesprekken. En bovenal: te blijven 
doen waar je in gelooft! 
 
Gids Frank is zijn dip alweer ruimschoots te boven: ‘Met elkaar hebben we de 
teleurstelling even toegelaten; nu is het tijd om onze blik weer vooruit te richten.’ 
Waarop collega Ceciel besluit: ‘We hebben nog wel honderd ideeën die we de 
organisatie kunnen inschieten. Geheid dat er uiteindelijk eentje scoort!’ 
 
Door: Teus Lebbing
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‘Ik wil grootser dromen en vrijer denken’ 

 
Onbevangen en vooral nieuwsgierig waren zij ’s ochtends het Goudse stadhuis 
binnengewandeld. Om tijdens de borrel definitief te tekenen voor een jaar lang ontdekken, 
zweten, beproeven en leren. Waarom zij de stap wagen? Vier nieuwkomers over hun keuze 
voor De Hark Voorbij. 
 
Wijkagente Ingrid Koolen uit Heerlen kijkt tijdens het ochtendprogramma nog even 
rustig de kat uit de boom. ‘Zo ben ik nu eenmaal’, lacht ze. ‘Ik ben geen meeloper, maar 
wel heel nieuwsgierig naar wat er hier gebeurt. Eerst dus maar eens goed luisteren en 
kijken wat ik zou kunnen bijdragen.’ Hans Dubiez (systeembeheerder in Zwolle) begint 
de dag stelliger: ‘Ik ben tot op het bot toe gemotiveerd om mee te doen. Dat is 
voornamelijk uit onvrede: onze organisatie is niet meer gericht op de burger en met de 
kennis van de medewerkers wordt niets gedaan. Hoog tijd dus voor verandering en daar 
wil ik maar al te graag aan meewerken.’ Bovendien hoopt Hans zo weer meer voeling 
met de werkvloer te krijgen. ‘Door alle reorganisaties werk ik vanachter mijn bureautje, 
tweehoogachter in Zwolle, inmiddels compleet afgesneden van de politiewerkelijkheid. 
Hoe kan ik zo de juiste hulpmiddelen ontwikkelen voor de blauwe mannen en vrouwen 
op straat? Daar is echt contact voor nodig. Die vind ik hopelijk ook bij De Hark Voorbij.’ 
 
Voor gek verklaard 
Ook Ben Ockeloen (projectleider en lid van het Bedrijfsopvangteam in Amsterdam West) 
wil meer kunnen betekenen voor de politiemensen. Als zij precies dat werk kunnen 
doen waar ze goed in zijn, dan wordt de organisatie er beter van, is zijn overtuiging. 
‘Daarom heb ik me net aangemeld voor de trektocht “Bemensing”. Om uit te vogelen hoe 
we oude structuren kunnen doorbreken en medewerkers in hun kracht kunnen zetten.’ 
Dat hij zo enthousiast zou zijn over zijn deelname aan De Hark Voorbij had Ben een dag 
eerder niet kunnen denken. ‘Als je me toen had verteld dat ik me nu heb aangesloten bij 
een trektochtclub van negen man met wie ik onbekende dingen ga doen, dan had ik je 
voor gek verklaard. Maar ik heb echt zin om out of the box te denken en te doen.’  
 
Baas overtuigen 
Nu moet Ben alleen zijn baas nog overtuigen. ‘Toen ik meldde dat ik hierheen wilde 
gaan, reageerde ze: “Leuk, maar doe het in je eigen tijd”. Ik ben benieuwd hoe ze morgen 
mijn nieuwtje ontvangt dat ik me er dit jaar zeker vijftien werkdagen aan ga wijden.’ 
Maar zich echt zorgen maken, doet hij niet. ‘Ze kan er toch onmogelijk op tegen zijn dat 
ik innovatieve ideeën opdoe en van waarde ben voor de organisatie? Mocht ze toch 
tegensputteren, dan verwijs ik haar wel door naar de korpschef of de minister. Zij 
steunen De Hark Voorbij; dan moet ze maar boos worden op hen.’ 
 
Zelf meedenken 
Voor Miriam Achterberg (ontwikkeladviseur in Oost-Brabant) stond het vóór haar 
bezoek aan Gouda eigenlijk al vast dat ze zich zou aansluiten. ‘Dit is de grootste 
reorganisatie die Nederland kent. Hoe kun je daar nu niet aan willen meebouwen?’ Al 
heeft het even geduurd voordat Miriam tot dat inzicht kwam. ‘Ons pand is de afgelopen 
jaren leeggelopen; samen met mijn collega’s beleef ik meer downs dan ups. De verleiding 
is groot om je daarin te laten meezuigen.’ Maar Miriam heeft zich voorgenomen niet in 
die draaikolk terecht te komen. ‘Ik wil de regie over mijn toekomst niet aan de 
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organisatie overlaten, maar zelf meedenken, met zo weinig mogelijk beperkingen. Ik wil 
vrijer denken en grootser dromen.’ 
 
Grote winst 
En hoe is het inmiddels met wijkagente Ingrid? Is ze in de loop van de dag overstag 
gegaan? ‘Ja hoor’, vertelt ze aan de borrel, als kersvers trektochtlid van ‘Informatie en 
Hulpmiddelen’. ‘Alle eenheden doen ICT op hun eigen manier, maar we zijn één politie. 
Dat moet toch anders kunnen? Ik hoop dat we met elkaar kunnen leren, delen en 
veranderen.’ De eerste ontmoeting was in ieder geval veelbelovend, besluit ze. ‘We 
hebben het plan opgevat om te regelen dat alle agenten tijdens de Nucleaire Top van 
eind maart op hun Blackberry over dezelfde verbindingsapp kunnen beschikken. Ik heb 
er alle vertrouwen in dat ons dat gaat lukken. Meteen al een grote winst dus.’ 
 
Door: Teus Lebbing 
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Trektochten: kicks voor niks 
 
Hoe ziet de wereld eruit als niemand je vertelt wat je moet doen? Dan is het aan jou om je 
koers te bepalen. Wat die koers is, ontdek je puur door te ontdekken en te leren. Alleen en 
met anderen. En dat is ook precies het nut van de trektochten die we met zijn allen gaan 
ondernemen: ja zeggen tegen nieuwe ervaringen die je verder brengen. 
 
Hoe een trektocht ongeveer in zijn werk gaat, ondervinden we tijdens de Eerste Ding 
van De Hark Voorbij op 13 maart. In de vorm van workshops, verhalen en voorstellingen 
wordt ons op landgoed Mariënwaerdt een overvloed aan ervaringen, levenswijsheden 
en inzichten voorgeschoteld; het is aan ons om daar een weg in te vinden. 
 
Zelf nadenken 
Waar de één ongegeneerd zijn nieuwsgierigheid volgt, stapt de ander wat onwennig 
rond. ‘Een schemaatje was handiger geweest. Dan had ik tenminste geweten waar ik 
vandaag aan toe ben’, geeft een deelnemer toe. Maar juist door te streven naar 
voorspelbaarheid ga je nooit De Hark Voorbij, verzekert Harold Janssen van DeLimes, 
programmaregisseur van De Hark Voorbij. Controle staat namelijk haaks op de rappe 
veranderingen van de 21e eeuw. ‘Vroeger werd de onzekere toekomst nog in een beleid 
gegoten, dat medewerkers onder strakke regie moesten uitvoeren. Dat was de hark, en 
die kennen we binnen de Nationale Politie natuurlijk al te goed. Maar dat werkt niet 
altijd meer in deze intens dynamische tijd.’ De enige manier waarop we ons kunnen 
voegen naar de nieuwe werkelijkheid, is door deze met elkaar te organiseren. Harold: 
‘En dat begint bij zélf nadenken. Jezelf uitdagen, leren en ontdekken.’ 
 
Pleidooi voor verwondering 
En dát begint weer met vragend om je heen kijken. Zonder instructie. ‘Als kind wist je 
toch eigenlijk niet beter?’, stelt ‘wonderzoeker’ Leon Giesen, die ons in zijn Mondo Leone 
trakteert op een aanstekelijk pleidooi voor verwondering. ‘Als iets je fascineerde – al 
was het maar een vlinder - dan ging je er gewoon achteraan, om onderweg op allerlei 
mooie verrassingen te stuiten.’ Helaas verliezen we die onbevangenheid tijdens het 
opgroeien, en leren we ons te schikken naar regels en verwachtingen. De kunst, aldus 
Leon, is om de vreugde van het avontuur te herontdekken. Stap bijvoorbeeld eens 
impulsief uit een trein als je onderweg iets leuks ziet. Leon doet dat regelmatig. 
‘Eigenlijk ben ik continu op trektocht. Er zijn zoveel dingen waar ik graag mijn neus in 
stop. En weet je wat al die zoektochten me opleveren? Onverwachte gesprekken, 
ontroeringen, inzichten. Allemaal kicks voor niks die het leven juist zo rijk maken. En die 
ik weer kan delen met anderen.’ Waarmee hij overigens niet wil zeggen dat iedereen nu 
opeens klakkeloos elke vlinder achterna moet rennen. ‘Je komt al een heel eind als je af 
en toe je routines durft te laten varen, en stil staat bij wie je bent en wat je echt 
belangrijk vindt.’ 
 
Bewust improviseren 
Precies dat ‘stilstaan’ vormt een cruciaal onderdeel van een trektocht, leren we even 
later in de workshop Na stap 1 volgt stap 1. Alieke van Wijk van het Improvisatietheater: 
‘Als je na elke stap nadenkt over wat deze je heeft opgeleverd en wat er goed en fout 
ging, dan kun je ook beter inschatten wat een goede vervolgstap is.’ Dat noemt zij 
bewust improviseren, volgens de OODA-way van gevechtspiloot John Boyd. Door te 
Observeren, Oriënteren, Beslissen (Decide) en Doen (Act) kon hij al vliegend sneller 
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inspringen op nieuwe omstandigheden. Alieke: ‘In een luchtgevecht past nu eenmaal 
geen vijfjarenplan. En dat geldt natuurlijk voor meer complexe situaties, ook in de 
politiepraktijk. Door je - met een open blik maar heel bewust - stap voor stap 
voorwaarts te bewegen, kun je beter handelen naar bevind van zaken.’ 
 
Op zoek naar nieuwe wegen 
‘En dat is waar we in De Hark Voorbij naar toe willen’, vat Harold samen. ‘Dat we in 
trektochten met elkaar nieuwe wegen ontdekken. En zo op onze eigen manier 
uitvogelen hoeveel er eigenlijk mogelijk is en wat wij daar zelf in kunnen betekenen.’ 
Met beleidsstukken valt er geen eigentijdse organisatie op te tuigen, zoveel is inmiddels 
duidelijk. Alleen kan niemand ons voorkauwen hoe het dan wel moet. Maar al zoekend, 
beproevend en delend, komen we er wel, daarvan is Harold overtuigd. Mits we onszelf 
durven openstellen en onze eigen verantwoordelijkheid nemen. ‘Het voelt vaak heel 
onwennig om ergens aan te beginnen waarvan je de afloop niet kent. Maar dat hoort nu 
eenmaal bij veranderen: straks vanzelfsprekend doen wat je nu nog gek vindt.’ 
 
Door: Teus Lebbing 
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Vernieuwend werken: eerst geloven en dan zien 

Als je zelf over je werk wilt gaan, stop dan met je alsmaar te verantwoorden. Denk na, blijf 
praten met elkaar en dóe vooral. Dit soort tips werden op 9 juli in Doorn rijkelijk 
uitgestrooid, in de Basis bij Waardering Erkenning Politie, dat volstroomde met teams die 
zich op een regelvrije manier willen organiseren. Hun conclusie van de dag: het vraagt om 
een lange adem, maar als je eenmaal begint, wil je niet meer terug. 

Hoe betrekken we sceptische medewerkers bij onze vernieuwende plannen? Wanneer 
grijp ik als leidinggevende in of juist niet? Hoe gaan we om met systemen die onze zelf 
bepaalde roosters tegenwerken? Ze kampen allemaal met dezelfde dilemma’s, de 
pakweg tien aanwezige basisteams die begonnen zijn met zelfsturend werken. Of heet 
het regelarm, regelvrij, contextgedreven of via de frontlijn? Het doet er niet toe, 
besluiten de aanwezigen (waaronder ook ondersteuners en de organisatoren van De 
Hark Voorbij en programma ALV). Want hoe we het ook noemen, het doel is hetzelfde: 
we willen weer over ons eigen werk gaan, dichter bij de burger komen en zelf bedenken 
hoe we ons daartoe organiseren. 

Alle ideeën hebben waarde 
‘We zijn toch geen kleuters? We zijn vakmensen met een opleiding die prima weten wat 
nodig is’, stelt Jérôme Seggai, operationeel chef van De Meierij. Sinds vorig jaar 
september neemt zijn basisteam de proef op de som met een regelvrije manier van 
organiseren. Wat volgens Jérôme neerkomt op: ‘Is de burger blij? De bestuurder, het OM 
en wij zelf? Dat zijn voor ons de hoofdvragen waaraan wij ons dagelijkse werk toetsen, 
en waartoe wij onze rollen verdelen. Iedereen doet bij ons zoveel mogelijk waar hij goed 
in is. En alle ideeën hebben waarde, ongeacht rang.’ 

Vertrouwen geven en krijgen 
En dat levert veel daadkracht en motivatie op. Collega Wendy: ‘Laatst kregen we een 
appje van de chef: we moeten vier nachtdiensten kwijt. Binnen vijf minuten was het 
geregeld. Dat was een half jaar geleden ondenkbaar.’ Het geheim zit ‘m volgens de 
teamleden in: vertrouwen geven en krijgen. En in een goed gesprek. Collega Maaike: 
‘Blijf praten met elkaar over de kwaliteit van je werk. Ook met sceptische collega’s. 
Vraag hen: Wat wringt er? Wat wil jij bijdragen? Wat kan anders? Dan trek je ze al gauw 
mee in de wil om te verbeteren.’ Jérôme: ‘Eerst geloven. En dan zien. Dáármee begint 
vernieuwend werken.’ 

Doortastendheid loont 
Die doelgerichte mindset, is cruciaal, beamen ook de collega’s uit de andere teams, zoals 
Roermond. Wijkagent Jacques Roumen: ‘Wij starten dingen en dan zien we wel. Gaat het 
mis? Dan kunnen we aantonen dat we erover hebben nagedacht.’ Zo strandde vorig jaar 
een plan waarmee het team lokale meldingen direct naar het bureau liet doorverbinden. 
Jacques: ‘Zo wilden we onze toegankelijkheid verbeteren. Maar bij de algemene 
meldkamer en andere eenheden stuitte dat op zoveel weerstand, dat we na drie 
maanden zijn gestopt.’ Te vroeg begonnen, en zonder steun van relevante partijen, 
concludeerden de teamleden. Maar het plan verdween daarmee niet in de prullenbak. 
Jacques: ‘De burger was enthousiast over het directe contact; ons verhaal klopte 
gewoon.’ Het team zocht een andere weg, waarbij het ook de eenheidsleiding betrok. De 
doortastendheid wierp vruchten af, want tegenwoordig is er het zogenaamde 
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Roermond-scherm, waarop burgers via social media direct in verbinding staan met de 
dienders op het bureau. Jacques: ‘Zo hebben we ons doel toch bereikt.’ 

Je team beschermen 
Ook hieruit blijkt: het is een kunst om andere partijen – van collega’s tot overkoepelende 
diensten – mee te krijgen in je vernieuwende aanpak. Hannelore van Sante uit het 
Amsterdamse team Haarlemmermeerweg: ‘Ik heb oudere dienders in mijn team, die het 
onbekende afwijzen. Hoe kan ik hun oude denken ombuigen?’ Tip uit de groep: ‘Richt je 
op de wijkagenten die wel willen meedoen, investeer daarin, dat slaat over op anderen.’ 
Of: ‘Ga het gesprek aan, schets waar je heen wilt en kweek begrip.’ Blijven ze 
onvermurwbaar, dan kan het ook tijd zijn om afscheid van hen te nemen. Dat deed team 
Roermond afgelopen drie jaren van twaalf man. Chef John Stultiens: ‘Ondanks 
uitgebreide gesprekken bleven de overtuigingen en wensen teveel verschillen. Dan moet 
je als chef uiteindelijk een beslissing nemen, om je team te beschermen.’ En dat is er 
alleen maar beter van geworden, benadrukt wijkagente Jackeline van Stiphout: ‘We 
hadden er allemaal last van. Nu kunnen we weer vol energie verder. Want weet je wat 
het is? Als je eenmaal begint met zelf over je werk gaan, dan wil je niet meer terug.’ 

Overtuigd van de goede zaak 
Gerard Bouman die ’s middags aanschuift bij de gesprekken, steunt deze ontwikkeling 
volledig. ‘Ik ben blij met deze creatieve collega’s die op zoek zijn naar nieuwe 
mogelijkheden, werkwijzen en ruimte om hun vak uit te oefenen. In hun ontdekkingen 
zullen zij heus weleens hun hoofd stoten, maar dat is niet erg. Zolang je maar overtuigd 
bent van de goede zaak, daar geloof ik in.’  

Overtuigd zijn alle aanwezige teams, blijkt tijdens de dagsluiting. Allemaal willen ze 
vooruit op de ingeslagen koers. En als ze elkaar daarbij kunnen helpen, graag! In de 
toekomst volgen er dan ook meer van dit soort bijeenkomsten, spreken ze af. ‘Want’, zo 
besluit Marloes de Heij van het AA-plein: ‘Voor dit traject is een lange adem nodig. Daar 
kunnen we elkaars verhalen goed bij gebruiken.’ 

Door: Teus Lebbing 



 33 

Durf te zeggen: ‘Ga je gang!’ 

 
Hoe kun je je regelvrije team de ruimte laten, terwijl je leidinggevende moeilijk de teugels 
laat vieren? Teamchef Ingrid van der Veeken gooide gisteren haar dilemma in de groep bij 
andere regelvrije teams. Gelukkig schoof haar plaatsvervangend sectorhoofd Piet Kelder 
daarbij aan. ‘Ook voor mij is het wennen.’ 
 
‘Mijn team is overprikkeld. Sinds de reorganisatie bestieren we een te groot gebied. 
Ondertussen zijn de eisen van boven niet te behappen. We zitten klem. Dat kan toch niet 
de bedoeling zijn?’ Teamchef Ingrid van der Veeken uit het Amsterdamse Nieuw West 
windt er geen doekjes om. Wil ze haar teamleden de ruimte laten om hun werk goed te 
doen, dan moet ze ‘tegen dingen aanschoppen’.  
 
Ruzie met boven 
Ingrid: ‘Ik ben verantwoordelijk voor een team met vakmensen, dat bruist van de ideeën 
om meer te kunnen betekenen voor de wijk. Zo bezoeken we geregeld scholen, waar 
leerlingen veel weerstand voelen tegen de politie. Met die toenadering bereiken we 
zoveel goodwill!’ Dit soort initiatieven past niet in de doelstellingen die haar team 
opgelegd krijgt. Ingrid: ‘Maar ik stem er wel mee in, omdat ik zie hoeveel het bijdraagt 
aan het veiligheidsgevoel in de wijk. Dan heb ik maar even ruzie met boven.’ 
 
Lastig 
En met ‘boven’ doelt ze onder meer op Piet Kelder, die prompt even later aanschuift. 
Wat blijkt? Ook hij worstelt. ‘Alle teams uit mijn district werken aan een betere 
gebiedsgebonden politie. Dat van Ingrid gaat daarin erg zijn eigen gang. Hoezeer ik de 
intenties en goede resultaten ook steun, vind ik dat soms lastig. Hoeveel vrijheid moet ik 
geven? Hoe kan ik toetsen? Het moet immers ook passen in het totaalplaatje van het 
district.’ 
 
Je hoeft niets op te leggen 
De aanwezige leidinggevenden, agenten en ondersteuners denken gretig mee. Met steun 
voor Ingrids positie, maar ook met begrip voor die van Piet. Een teamchef : ‘Vraag je 
weleens aan je teams: “Wat wil je bereiken”? Ik merk namelijk dat de antwoorden vaak 
stroken met de organisatiedoelstellingen; dat ook zij bijvoorbeeld streven naar twintig 
procent minder inbraken. Dat hoef je dus niet op te leggen.’ Een collega uit Roermond 
beaamt: ‘Dienders zijn het echt vaak eens met de doelen, hoor. De weerstand zit ‘m in 
het vinkje dat ze moeten zetten; in al dat opgelegde systeem- en monitorwerk.’ 
 
Vertrouwen 
Piet: ‘Maar welke afspraken kan ik wel maken met Ingrid? Ik wil met haar een maximale 
ruimte afspreken, om achteraf te kunnen constateren: “Je hebt het goed gedaan”.’ 
‘Waarom toch die behoefte aan toetsen?’, reageert een teamchef. ‘Het komt heus goed.’ 
‘En wat wil je dan als meetpunt nemen?’, vraagt een ander. ‘Het aantal inbraken dat van 
zoveel variabelen afhangt of het veiligheidsgevoel van de burger?’ 
 
Geen eenheidsworst 
Piet dubt. En geeft toe dat hij door de fase van de reorganisatie geneigd is ‘strak in de 
procedures en afspraken te zitten’. Bovendien heeft hij meerdere teams onder zijn  
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hoede, die ook willen weten waar ze onder zijn leiding aan toe zijn. Piet: ‘Ingrids team is 
eigengereid en kiest eigen oplossingen. Dat roept weleens scheve ogen op.’ Felle 
opmerking uit de groep: ‘Maar je wilt toch geen eenheidsworst creëren? Kijk eens naar 
Buurtzorg. Geen enkel team dat daar op eenzelfde manier werkt, en toch kent de 
zorgorganisatie louter tevreden cliënten en medewerkers. Dat is toch alles wat telt?’ 
 
Lef en wederzijds begrip 
Maar dan moet je als sectorleiding wel kunnen loslaten. En daar is lef voor nodig, 
erkennen de aanwezigen. ‘Probeer het eens. Durf verschil te maken en te zeggen: ga je 
gang. Voer gesprekken met de teams, vraag wat ze nodig hebben in plaats van wat ze 
allemaal moeten. En leg je positie uit. Alleen al wederzijds begrip doet wonderen.’ 
 
Zoektocht 
En dat blijkt deze middag al. Piet, na afloop: ‘Ik functioneer al jaren in de hiërarchische 
verantwoordingcultuur en voel de behoefte om realistische reorganisatiedoelen te 
stellen. Het lukt me niet om zomaar de teugels helemaal te laten vieren. Dat is echt een 
zoektocht.’ Goede gesprekken als deze helpen daarbij, merkt hij. ‘Ik begrijp Ingrid nu 
beter. En ik zie in dat dat het bij de dienders wel goed zit, omdat ze naar de burgers 
luisteren. Doen ze dat niet, dan nemen zij elkaar als vakmensen wel de maat. Daar moet 
ik op vertrouwen.’  
 
Verbinden 
Ook gaat hij vanaf morgen minder strak toezien op een eenheid van zijn teams; die 
mogen namelijk best van elkaar verschillen. Piet: ‘Ze zijn allemaal met goede dingen 
bezig, daar ben ik trots op. En dat hoeven ze inderdaad niet op eenzelfde manier te doen. 
Mijn rol is juist om hun verschillen in balans te brengen en ze met elkaar te verbinden. 
Dat wordt mijn doel.’ 
 
En Ingrid, tot slot - hoe gaat zij naar huis? ‘Vol energie. En inhoudelijk heel dankbaar.’ 
 
Door: Teus Lebbing 
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Voor de vakmensen 
 
 

‘Door mee  
te praten over 
thema’s die me  
als agent bezig 
houden, heb ik 
het heilig vuur 
in mijn werk 
weer terug’ 
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‘Jezelf een betere toekomst beloven, dat helpt’ 
 
Als meisje van 12 droomde ze al van een leven als stoere politieagente. Dat ze klein was en 
onschuldig oogde, ontmoedigde haar niet. Het prikkelde haar juist om haar krachten te 
ontdekken en benutten. Inmiddels is Maaike Stolk (35) brigadier en één van de trekkers 
van Regelvrij team De Meierij. ‘Ik was eigenlijk al De Hark Voorbij, voordat ik wist dat het 
bestond.’ 
 
‘Je hebt wel een zachte stem zeg’. Dit soort opmerkingen kreeg Maaike voor haar kiezen, 
toen ze – 20 jaar en met haar felbegeerde politiediploma op zak – als agente de straat 
opging. ‘Ik voelde me meteen als een vis in het water, maar heb ook geworsteld. Mijn 
voorkomen is nu eenmaal lief en ik praat vrij zacht. Ik heb moeten vechten voor mijn 
positie.’ Dat deed ze door zich te richten op haar positieve kanten. ‘Zo ontdekte ik dat ik 
een rustgevende uitwerking op mensen heb. Bij agressie of paniek, bijvoorbeeld, is dat 
heel handig. Al pratend weet ik bedreigende situaties te sussen; ik heb nog nooit een 
klap gehad.’ 
 
Pionier 
Niet afwachten, maar kijken hoe je omstandigheden positief kunt beïnvloeden: Maaikes 
instelling matchte meteen met De Hark Voorbij, toen ze er twee jaar geleden mee 
kennismaakte. ‘Ik was inmiddels brigadier in Brabant, en zat in een negatieve flow. Ik 
wist even niet hoe ik verder wilde. En dan kom ik in actie, dat zit in mij.’ Ze las de 
aankondiging van een Hark Voorbij-bijeenkomst, werd nieuwsgierig en wilde erheen. 
‘Maar ik moest eerst hemel en aarde bewegen om mijn toenmalige teamchef te 
overtuigen. Niemand wist er bij ons in Boxtel iets vanaf, ik was een pionier.’ Ze werd niet 
teleurgesteld bij De Stap in Gouda. ‘Ik voelde onmiddellijk een klik met de deelnemers; 
net als ik, zochten ze naar manieren om bij te dragen aan een nieuwe Nationale Politie.’ 
 
Collega’s opzwepen 
Geïnspireerd en wel, besloot Maaike de koe bij de horens te vatten en meldde zich aan 
voor de commissie, die in Brabant twee vernieuwende leidinggevenden zou selecteren. 
Daarnaast mengde ze zich in een trektochtgroep en werd een enthousiast bezoeker van 
de samenkomsten van De Hark Voorbij. ‘Ik tank er telkens zoveel inspiratie en ideeën. 
Bij Meesterwerk, bijvoorbeeld, zag ik hoe je op een creatieve manier je collega’s kunt 
opzwepen. Weet je nog, de ludieke actie van de deelnemers die een mobiele app hadden 
ontwikkeld, die roze wolk? Zo grappig én doeltreffend.’ 
 
Gekke dingen blijven hangen 
Het bracht Maaike ertoe om in haar team De Meierij – dat inmiddels was aangewezen als 
proeftuin voor het vernieuwend werken – een zogenaamde ‘poetsweek’ op touw te 
zetten (lees ook: 7 tips om regelvrij te werken). ‘Vanuit het niets ontstond er toen echt 
iets; het gesprek kwam op gang, over de noodzaak van “schoonmaken” ofwel 
vernieuwen. Ik weet inmiddels: als je iets geks doet, blijft dat hangen. En het zorgt voor 
openheid.’ 
 
Gewoon starten 
De positieve flow die hiermee binnen het team ontstond, heeft veel opgeleverd, merkt 
Maaike. Wat nog eens versterkt wordt door de nieuwe, betrokken chefs en hun 
regelvrije ‘opdracht’. ‘We zijn pas een jaar bezig, maar ik zie al zoveel verschil. Collega’s 
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met een goed idee starten nu gewoon.’ Zo is het team bezig met zelfroosteren, aangifte 
op locatie en met wijkteams. Maaike: ‘Onze aanpak is: we kijken of de burger, het OM, 
het bestuur en wij zelf er blij van worden. Werkt het niet, dan schaven we bij of we 
stoppen. De praktijk telt.’ 
 
Werk als houvast 
De pragmatische en positieve insteek is Maaike op het lijf geschreven. Dat ze deel 
uitmaakt van zo’n vernieuwend team, geeft haar dan ook bergen zelfvertrouwen en 
voldoening. Zoveel zelfs, dat het haar de afgelopen anderhalf jaar door onstuimige 
privéomstandigheden heeft geloodst: haar man die ook bij de politie werkt, kreeg PTSS. 
‘Ontzettend heftig voor hem, maar ook voor ons gezin. Ik stond er alleen voor met twee 
jonge kindjes.’ Toen hij begon op te krabbelen, gaf hij aan niet meer samen verder te 
willen. ‘Dat was een schok, maar ik heb geen dag thuis gezeten. Het werk geeft me 
houvast.’ 
 
Weer gelukkig 
Zo is Maaike: ze weigert teveel negatieve energie te verspillen aan beproevingen. ‘Mezelf 
een betere toekomst in het vooruitzicht stellen, helpt mij beter.’ Ze zet een stip op de 
horizon en werkt daar stap voor stap naar toe. ‘Toen begin dit jaar de scheiding 
onafwendbaar bleek, dacht ik al snel: OK, dit overkomt je nu. Maar ik ben jong en leuk, 
en ik ga ervoor zorgen dat ik samen met de kinderen weer gelukkig word.’ Van die 
instelling plukt ze nu al de vruchten, concludeert ze. ‘Vorige week hebben we samen het 
kinderfeestje van onze oudste georganiseerd, in goede harmonie. Daar ben ik trots op.’ 
 
Door: Teus Lebbing 
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‘Ik ben nu losser van de hierarchie’ 

Onbevangen en nieuwsgierig waagde informatiecoördinator Annelies Vereecken (district 
Flevoland) afgelopen januari de stap naar De Hark Voorbij. Tijd om eens te polsen: wat 
heeft zij tot nu toe ontdekt, beproefd en geleerd? 

Weet je nog met welke verwachtingen je het Goudse stadhuis binnenstapte? 
‘Ik was gevraagd door een collega, die enthousiast was over De Hark Voorbij. Met een 
open blik ging ik er op af. Maar al snel voelde ik: wauw, dit is fantastisch! Alles viel voor 
mij op z’n plek, vooral tijdens de workshop over het Rijnlands organiseren. Daarin werd 
zo duidelijk uitgelegd hoeveel moois er ontstaat wanneer medewerkers daadwerkelijk 
vanuit hun eigen professionaliteit en vakmanschap gaan werken.’ 
 
Waarom raakte dat bij jou een snaar? 
‘Ik ben altijd heel gevoelig geweest voor hiërarchie; keek erg op tegen de baas, 
bijvoorbeeld. Door de Hark Voorbij heb ik dat kunnen loslaten.’ 

Hoe precies? 
‘Onder meer door inspirerende voorbeelden van onze trektochten. Zo ben ik met mijn 
clubje van Kennis en Kunde langs geweest bij Zorgaccent in Helledoorn, een 
zorginstelling die met zelfsturende teams werkt. De bewoners wonen er in kleine 
eenheden, die gerund worden handzame verzorgingsteams die verantwoordelijk zijn 
voor álles - van de verzorging van de cliënten tot het huishoudboekje. Is er dus een wc-
bril stuk, dan rijdt een teamlid op weg naar huis langs de Praxis; daar komt geen enkel 
ingewikkeld systeem aan te pas. Naar eigen inzicht, verantwoordelijkheid en in overleg, 
dragen alle teamleden bij aan het beste eindresultaat. En: ze werken vooral slim! Dat 
sprak me zo aan!’ 

Kun je daar ook wat mee in je eigen werk? 
‘Absoluut! Als ik nu een goed plan heb, durf ik dat voor te leggen aan de leiding. Of ik ga 
het gewoon doen! Want jeetje joh, waar gaat het nou om? Dat we goed werk leveren, 
toch? Die proactieve houding leidt echt tot mooie dingen, dat heb ik dit jaar al een paar 
keer bevestigd gekregen.’ 

Wanneer dan bijvoorbeeld? 
‘Onlangs heb ik op eigen initiatief bijspijkersessies georganiseerd voor mijzelf en gelijk 
ook voor mijn collega’s. Ik merkte namelijk dat ik een belangrijk systeem waarmee we 
werken, Cosnos, niet genoeg beheerste. Ik was er niet voldoende op ingevoerd. Daarover 
had ik natuurlijk bij mijn baas kunnen klagen en de actie bij haar kunnen neerleggen. 
Maar ik dacht: ik pak die handschoen zelf op. Toevallig kende ik iemand die het systeem 
helder kan uitleggen; hem heb ik uitgenodigd om alle IC’ers van Midden Nederland 
verder te helpen. Daar zijn goeie sessies uit gekomen. De twee middagen zaten helemaal 
volgeboekt.’ 

Hoe reageerde je baas op je voortvarende aanpak? 
‘Het grappige was dat ze het eigenlijk heel vanzelfsprekend vond! Voor haar was het zo 
logisch dat ik mijn professionaliteit wilde vergroten en mijn verantwoordelijkheid nam. 
Dankzij die ervaring en dankzij De Hark Voorbij ben ik dan ook haar manier van 
leidinggeven gaan begrijpen. Daarvoor wist ik niet altijd waar ik aan toe was, maar nu 
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besefte ik dat zij met elkaar mooie dingen wil maken, en dat iedereen daar vanuit zijn 
professie evenveel bij betrokken is. Mooi dus om te ervaren dat die ruimte bestaat.’ 

Inmiddels heb je een nieuwe chef op het Robuuste Basisteam. Krijg je daar ook die 
vrijheid en het vertrouwen? 
‘Gelukkig wel. “Geef twee goede argumenten en dan proberen we het”, zegt hij altijd.’ 

Had je je dat vorig jaar kunnen voorstellen: dat je zoveel losser zou komen van de 
hiërarchie? 
‘Nee, en daar ben ik dus ook zo blij mee. Mijn ogen zijn geopend. Ik durf nu mijn 
verantwoordelijkheid te pakken, te werken vanuit mijn vakmanschap, en spreek daar als 
het nodig is ook collega’s op aan. Dan pak ik het Rijnlandboekje er bij en zeg: “Kijk 
jongens, we zijn weer regelgedreven op z’n Anglo-Amerikaans in de hark bezig; zo 
willen we het toch niet? Kom, we gaan weer over op het Rijnlands, op teamwerk met 
onze vakmanschap als basis.” Als je zaken die je belangrijk vindt, oppakt, dan heb je 
zoveel meer invloed dan je denkt. Met alle kennis en kunde sta je samen sterk, mooier is 
er eigenlijk niet. Dat inzicht zal mij nooit meer verlaten. Wat zeg ik: De Hark Voorbij gaat 
nooit meer uit mij!’ 

Door: Teus Lebbing 
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’Het gaat steeds meer om de cijfers, niet meer om de boef’ 

Er was eens een rechercheteam dat van de ene op de andere dag nauwelijks meer zaken 
kreeg. De hoofdrolspeler van dit verhaal (een deelnemer aan De Hark Voorbij) zat in dat 
team. De hoofdrolspeler en zijn collega’s raakten gedemotiveerd, maar bleven het 
aankaarten. Sinds kort lijkt dit effect te hebben. Maar wat ging er mis? Hoe kan het 
gebeuren dat een team ineens geen zaken meer krijgt? Een waargebeurd verhaal. 

 ‘Toen ik begon bij dit rechercheteam, deden we grote zaken. Een keer zaten we tien, 
twaalf maanden op een grote groep die door het hele land plofkraken deed. Een of twee 
ton per kraak maakten ze buit. Het ene groepslid stal de voertuigen. Een ander huurde 
een garagebox in de buurt. Zo deden ze dat in meerdere regio’s. Ze gebruikten ook een 
codetaal. Dat moet je uitzoeken; ik ging daar helemaal in op. Uiteindelijk hebben we ze 
op heterdaad betrapt. En daarna kwam er weer een nieuwe zaak. Ik had het enorm naar 
mijn zin.’ 

Grootschalige zoeking  
‘Op een gegeven moment kregen we een zaak op wapenhandel. Wij moesten binnen drie 
maanden aantonen dat die wapenhandel een link naar overvallen had. Maar die link was 
er niet en dus mochten we de zaak niet houden. Dat was ergens in maart of april 2013. 
 
Daarna kwam er niet zoveel meer. Dat het een keer twee of drie weken rustig is, dat kan. 
Maar het werd steeds langer: een half jaar en een jaar. Er werd alleen maar gezegd: er is 
niets. Ja, we kregen weleens een zaak, maar dat waren zaken waarvan we bij voorbaat 
wisten dat het een plankzaak werd.’ 

Puzzel  
‘Ik kan ook niet precies verklaren waarom we geen zaken meer kregen. Voor mij is dat 
ook een puzzel. Ik zie wel een paar mogelijke redenen. Onze rechercheafdeling bestaat 
uit meerdere teams. Bovendien moet er een bepaald percentage van de capaciteit 
geleverd worden aan het SGBO. Wij krijgen onze opdrachten vanuit het SGBO. Ik denk 
dat er teveel mensen op teveel niveau’s meebeslissen welke zaken worden opgepakt.  
 
Zaken moeten ook aan steeds meer voorwaarden voldoen. Wij mogen zaken alleen maar 
oppakken als de criminelen uit onze region komen. Of als het delict in onze regio heeft 
plaatsgevonden. Ook wisselen we om de zoveel tijd van werkwijze. De ene keer werken 
we ‘projectmatig’. De andere keer volgens het format van ‘de korte klap’. De zaken die 
we oppakken, moeten passen binnen het format waarin we werken. 

Het gaat steeds meer om de cijfers, niet meer om de boef. Het vage is bovendien dat er 
best veel teams met zware delicten zoals plofkraken en overvallen bezig zijn, maar dat 
wij niet eens precies weten welke. We weten van een aantal teams, maar lang niet van 
allemaal.’ 

Gedemotiveerd  
‘Door het gebrek aan werk werd ik lui, gedemotiveerd. Ik zat dingen te doen waarvan ik 
wist dat het niets opleverde. Op een gegeven moment werd ik zowat te lui om naar de 
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printer te lopen. Zat ik naar de klok te staren of het al einde werktijd was. Ook andere 
collega’s hadden hier last van. 
 
Ook omdat er best wel veel speelde. Nu we een eenheid worden, is het budget voor 
opleidingen gehalveerd en worden overuren niet meer uitbetaald, behalve de 
piketdiensten. Veel collega’s zijn ingesteld op dat extra geld, vooral als ze een gezin 
moeten onderhouden. Er is ook weinig kans op groei: er zijn geen vacatures. Veel 
blauwe collega’s hebben “gratis promotie” gekregen tot brigadier, maar dat geldt niet 
voor de recherche. 

Groot beroep op loyaliteit 
Er wordt een erg groot beroep gedaan op onze loyaliteit. Normaal kan ik dat allemaal 
handelen, als ik maar leuk werk heb. Maar als er dan ook geen werk is, worden de 
bijzaken hoofdzaken. 
 
Ik kaartte het regelmatig aan binnen het team en bij mijn teamleider, maar er 
veranderde niet echt iets. Ik had daarnaast misschien wel iets meer initiatief kunnen 
nemen. Zelf werk kunnen creëren, maar dat is ook lastig als het aan zoveel voorwaarden 
moet voldoen. Bovendien is het dan ook goed als je een richting krijgt, hotspots 
aangewezen krijgt, maar dat kregen we ook niet.’ 

Goed gesprek  
‘Op een gegeven moment werd ik uitgenodigd door de leiding voor een gesprek over De 
Hark Voorbij. Ik heb dat gesprek aangegrepen om het over het gebrek aan werk en de 
negatieve sfeer te hebben. Ik ben ook heel eerlijk geweest. 
 
Ik zei tegen mijn leidinggevende dat ik het idee had dat de leiding niet betrokken is bij 
de afdeling. Op de werkvloer kon er nauwelijks een groet af. Ik voelde een grote afstand. 
Maar door dat gesprek kwam ik erachter dat mijn leidinggevende zich wel betrokken 
voelt. Het was een goed gesprek, want ik kreeg veel meer beeld bij mijn leiding en 
realiseerde me dat zij het ook lastig hebben en niet overal invloed op hebben. 

In diezelfde tijd heb ik ook de vertrouwenspersoon gesproken. Die gesprekken hebben 
wel iets gedaan. Inmiddels is aangekondigd dat we deze maand een Medewerkersdag 
hebben. We gaan dan zonder de leidinggevenden bespreken hoe het gaat en hoe wij het 
kunnen aanpakken. Ook hebben we een nieuwsbrief gekregen waarin staat dat ze 
mogelijkheden gaan bekijken om ons werkaanbod te verbreden. En we krijgen 
binnenkort twee nieuwe chefs. Gisteren is bekend geworden wie dat zijn. Ik wil er open 
minded in zijn en van meet af aan de verbinding aangaan. Daarnaast krijg ik misschien 
een rol in medewerkerparticipatie.’ 

Ook andere zware delicten 
 ‘Inmiddels zit ik ook weer op een grote zaak, al komt die lastig van de grond. Wij hebben 
toestemming gevraag voor een aantal bijzondere opsporingsbevoegdheden, maar het 
OM wil daar niet in mee. We zijn deze week anderhalf uur met de officieren van justitie 
in gesprek geweest. Na afloop stond het zweet in mijn shirt. Maar ik ben allang blij dat ik 
weer interessant werk heb. 
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Ik denk dat wij als recherche ons werk veel beter kunnen doen als we minder denken in 
hokjes. Wij hebben als team bijvoorbeeld alle specialisaties in huis om ook andere zware 
delicten te doen. Boeven trekken zich niets aan van labels. Dan is het toch onhandig als 
wij die als politie leidend maken?’   

Door: Esther Barfoot 
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‘Ik laat niet meer alles voor mij bepalen’ 
 
Haar baan stond op de tocht en ze had er geen enkele vat op. Dus dompelde Sandra Tinga 
zich net als veel HR-collega’s in een lijdzaam afwachten. Totdat een epileptische aanval 
haar nekte. ‘Toen wist ik: ik moet ingrijpen in mijn eigen situatie’. 
 
Lang had Sandra Tinga (medewerker Administratieve Organisatie in Den Haag) zich 
laten ‘lamleggen’ door de onzekere vooruitzichten op het werk. ‘Ik wist niet beter dan 
dat de leiding beslist. Dus wat kon ik doen? Niets. Wat ik vooral deed, was me zorgen 
maken om mijn gezin en de hypotheek.’ Tot die barre dag, vorige herfst, dat zij – na jaren 
zonder epilepsieklachten – nietsvermoedend in een lift stapte en geveld werd door een 
hevige aanval. ‘Eenmaal thuis, tijdens mijn herstel, realiseerde ik me hoe moe ik was en 
hoe ver ik het had laten komen. Ik had mezelf zo klein gemaakt en mijn lot compleet in 
handen gelegd van de leidinggevenden.’ 
 
Losgebroken 
Sandra besloot zich te herpakken, in te grijpen in haar situatie. ‘Ik ben gaan investeren in 
mijzelf. Ik heb mijn MBO diploma Personeel en Arbeid gehaald en – alsof het zo moest 
zijn – kwam De Hark Voorbij op mijn pad.’ 
Sindsdien is ze ‘echt losgebroken’, vertelt ze. ‘Vroeger dacht ik tijdens overleggen dat 
iedereen aan tafel slim was behalve ik. Door de trektochten ben ik me gaan realiseren 
dat ik zelf óók wat te vertellen heb en dat het er toe doet wat ik vind. Ik heb mijn 
zelfvertrouwen hervonden.’ 
 
Eigen pad 
En dat straalde ervan af, op 5 september tijdens de Tweede Conferentie van De Hark 
Voorbij. Vol vuur en passie mengde Sandra zich daar in de paneldiscussies en uitte haar 
ideeën over de nieuwe organisatie. Bij een van de aanwezigen viel dat zelfs zo goed, dat 
hij haar polste om mee te gaan werken aan een landelijk HR-project. Sandra: ‘Ik mag 
gaan meebouwen aan iets wat heel politieland gaat gebruiken, echt fantastisch. En wat 
een bevestiging: ik bewandel mijn eigen pad, laat mijn stem horen en dit is het mooie 
resultaat!’ 
 
Pure winst 
Of het haar ook een baangarantie geeft na de reorganisatie, weet Sandra niet. En dat doel 
staat ook niet voorop, benadrukt ze. ‘Ik doe nu wat ik kan doen, en laat niet langer alles 
voor mij bepalen. Dat is voor mij pure winst. Houd ik daar geen baan bij de Nationale 
Politie aan over, dan ben ik in de tussentijd in ieder geval goed bezig geweest. En heb ik 
mezelf ontwikkeld.” 
 
Door: Teus Lebbing 
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‘Ik ben een volger en ik ben er trots op’ 

Ik ben Hetty Schutjes, een collega uit de veldproef HRM, trektocht Inspiratie. Voor mij heeft 
De Hark Voorbij grote betekenis. Graag deel ik mijn verhaal in de hoop dat jullie er iets aan 
te hebben. 

Mijn collega vraagt mij om mee te gaan naar de werkgroep ‘De Hark Voorbij’. Mijn eerste 
reactie is: ‘Dat moet ik aan mijn baas vragen.’ Ik ben verrast, verbaasd. Wat is ‘De Hark 
Voorbij’? Waarom vraagt ze mij? En.. kan ik dit wel? Die vraag krijg ik ook van een 
collega. Hoezo ik daar heen wil. ‘Je bent toch niet van HRM.’ Oh ja, ik ben ‘slechts’ 
ondersteuner binnen de afdeling P&O. Het is niet mijn taak om ergens iets van te vinden, 
ik hoef alleen maar uit te voeren! Maar het is juist die  opmerking, de aanmoediging van 
mijn andere collega en een gezonde dosis nieuwsgierigheid die mij doen besluiten om 
toch mee te gaan om te zien wat die hark dan wel is. 

Ik doe ertoe 
 
We sluiten aan tijdens de tweede bijeenkomst, de Ding genaamd. Het voelt vreemd en 
onwennig, maar gaandeweg de dag word ik zelfverzekerder. Voor het eerst in jaren 
wordt mijn mening weer eens gevraagd. Er wordt geluisterd naar mijn ideeën en ik 
besef ik dat ik er wel toe doe. Ik word behandeld als een gelijke. Alleen die gedachte 
geeft me de inspiratie, de motivatie om er voor te gaan. Deze ervaring te delen. Anderen 
deze kans ook te geven. Ik besef dat, als ik nog langer op deze manier moet werken, ik 
monddood word. Het maakt me verdrietig als ik bedenk dat ik - terwijl ik thuis, in mijn 
eentje,  een heel huishouden draaiend houd - ik op mijn werk mijn mond houd en ik me 
steeds maar weer terug laten zetten op ‘mijn’ plek. En ik dat allemaal heb laten 
gebeuren. Maar ook dat ik een baas heb die dit accepteert…of misschien zelfs wenst… 
Binnen veldproef HRM, sluiten wij ons aan bij de trektocht Inspiratie. Het wordt een reis 
naar het onbekende, mét onbekenden maar met één gezamenlijk doel: we gaan op zoek 
naar wat nu eigenlijk onze professionele ruimte is. Hoe we die kunnen pakken. Hoe we 
met onze professionaliteit de diender op straat tot hulp kunnen zijn. En we gaan als 
elkaars gelijken! Voor mij gaat er een wereld open. 
 
Oprechte belangstelling 
 
De Hark Voorbij, de trektochten, de mensen die vol bezieling aan deze opdracht zijn 
begonnen, geven mij mijn inspiratie. Evenals de mensen van de bedrijven die we 
bezocht hebben, die vol overgave en passie over hun werk vertellen. Hun verhalen 
sterken me alleen maar in wat ik al wist. 
Dat het normaal moet zijn om het  goede gesprek aan te gaan, oprechte belangstelling in 
de ander te tonen en vooral goed te luisteren. Het persoonlijke contact herstellen. Een 
veilige werkplek te hebben waar je elkaar kunt vertrouwen. Waar je de kans krijgt te 
ontwikkelen… 
 
Ze gebruiken ieders kwaliteiten en vooral, ze delen hun kennis, hun ervaringen. En ik, ik 
leer weer zelfstandig denken, word weer in mijn kracht gezet. Ik groei. Ik merk dat het 
steeds moeilijker wordt om teruggestopt te worden in het oude stramien. Ik besluit om 
intelligent ongehoorzaam te zijn. Ik wil niet meer bang zijn. Ik ga mijn baas vertellen dat 
ik bezig ben mijn professionele ruimte te pakken en die niet meer loslaat. 
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Vloedgolf veroorzaken 
 
Ik heb ervaren dat één vraag een groot gevolg kan hebben. Dat er maar een klein groepje 
mensen nodig is om een vloedgolf te veroorzaken. Dat ik in het klein een groot verschil 
kan maken. Dat ik kan helpen om mensen te inspireren om weer zelfstandig te denken, 
in hun kracht te gaan staan, hun kwaliteiten te gebruiken bij het werk dat ze doen. Dat ik 
hen kan helpen om hun verantwoording weer te nemen en zich niet langer laten 
betuttelen. Ik zou iedereen willen vragen: wees een buddy, zoek een volger, maak het 
verschil. Deel je kennis en ervaringen. Stel de goede vraag en luister naar het verhaal. 
Wacht niet op de professional, de professional ben je zelf! Ik ben er trots op te kunnen 
zeggen: Ik ben een volger!! Wie volgt mij..? 

Door: Hetty Schutjes 
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Gezakt 

 
Hoe beschrijf je iets dat je hebt ervaren? Iets waaraan je hebt deelgenomen en andere 
deelgenoot van wilt maken? Een training bestaande uit vijf volle dagen, deelnemers uit 
verschillende windstreken en onderdelen waarvan je vooraf weinig beeld hebt wat dat 
gaat inhouden. De Rijnlandweek heet een cursus te zijn en kent een programma. Die 
woorden scheppen onbewust een verwachting. Sheets, modelletje, theorie en kennis 
opdoen van de gouden regels, aanhoren wat anderen aan de groep komen vertellen en 
zo in vijf dagen in herkenbare stappen klaar gestoomd worden om daarna te kunnen 
vertellen wat het is. Hoe je dat nou doet. Dat contextgericht werken, die hark voorbij, dat 
regelvrije, dat Rijnlands organiseren en noem de etiketten maar die we erop plakken. 
 
De ervaring na de week? Niets van al dat vooraf bedachte. Geen voer voor het hoofd, 
maar energie en beleving voor het hart. Klein beginnen gaat niet enkel over een team 
hier of daar, niet enkel over een geschikt moment of passend experiment. Klein 
beginnen betekent dat het begint bij jezelf. In jezelf. Wat zie ik om mij heen gebeuren en 
hoe waardeer ik dat? Waar sta ik voor? Daarvoor moet je soms stil staan om het weer 
bewust te worden. Herkennen hoe je onbewust anderen ruimte ontneemt, wat dat doet, 
maar ook ervaren hoe beweging ontstaat en wat een energie en plezier dat geeft. Zien 
wat er vervolgens weer gebeurt als dat wordt belast met regels en afspraken. Goed 
bedoeld overigens. Beseffen dat er tussen jou en de gewenste verandering niets meer of 
minder staat dan stappen in jezelf. Om uiteindelijk zelf gewoon te doen en groots te 
durven dromen. Om de verandering niet te zien als wat door anderen georganiseerd 
moet worden, maar om te onderkennen: ik ben verandering. 
 
Na deze vijf dagen kan ik stellen: ik ben gezakt. Niet bedoeld op de Angelsaksische 
manier van dat je het niet gehaald hebt en dus angst over hoe vertel ik dat thuis. Nee, 
met plezier; gezakt in mezelf om niet enkel vanuit mijn hoofd de wereld te bekijken en te 
beschouwen, maar het gevoel en mijn moraliteit hier nog meer onderdeel van uit laten 
maken. Ik ben weer een stukje dichter bij mezelf gekomen en daar waar ik voor sta. 
Natuurlijk heb ik nog vele vragen, maar daar zit ook vooral het doen als antwoord om te 
zien wat er gebeurt en of het helpt. Zo’n week geeft ook zicht op nieuwe dilemma’s. Die 
mij het meest bezig houdt na afloop is hoe je de ander laat schitteren. In een 
maatschappij waar het ‘ik’ steeds meer centraal is komen te staan, in organisaties waar 
je jezelf op steeds kortere termijn moet profileren en moet laten zien om positie en 
carrière te krijgen, zit ik persoonlijk vol met aandrijvers in mezelf die me aansporen 
gevat, intelligent, snel, et cetera te zijn in een soort van onbewuste competitie met de 
ander. Ruimte geven, loslaten, luisteren en de mogelijke oplossing bij de ander te laten, 
gaat dus nog het nodige van mijn eigen ego vragen.  
 
De Rijnlandweek doet het nodige mooie met jezelf, maar dat gaat heel erg via het ‘wij’. 
Eigenlijk continu. Met elkaar doe je dingen en beleef je van alles. Zonder dat het beknelt. 
Je brengt elkaar verder. Vooral mijn dank dus aan mijn mededeelnemers, de sprekers, 
aan Jaap en Harold, aan Carona, aan de medewerkers van de verblijflocatie, het goede 
weer. Wat dragen eigenlijk veel elementen bij aan zo’n mooie week. Specifiek dank aan 
Petra Soons. Je had gelijk en je vond het heerlijk om te geven. Veel dank daarvoor! 
 
Door: Niels Hageman 
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Al deze verhalen zijn geschreven tussen 2013 
en 2016 om vast te leggen wat De Hark Voorbij 
veroorzaakt en om meer collega’s bij de politie 
met het gedachtegoed te besmetten.  
 
De posters zijn gemaakt door collega’s tijdens 
workshops van De Hark Voorbij. 
 
Het is nog maar een deel van de verhalen. Er 
zijn er nog veel meer. Op schrift.  
 
En nog veel meer  
in de hoofden van de mensen. 
 
 
 


