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11 januari 2018 – Gesproken woord geldt
Dank u wel.
Dames en Heren,
13 oktober liep ik de briefing binnen van het
rechercheteam in Utrecht.
Heel precies werden alle details van de moordzaak
doorgenomen.
Ik zat op het puntje van mijn stoel zitten luisteren.
En ik zal u proberen uit te leggen waarom.
Tijdens de intensieve bespreking kreeg ik het gevoel in
een 3.0 rechercheonderzoek te zijn beland.
Het digitaal onderzoek was sturend, ergernis werd
uitgesproken over drones en burgers waren zelf aan
het opsporen.
De familie van het slachtoffer bleek een eigen
crisisorganisatie te hebben ingericht.
Die leek in alles veel op de onze.
Ze kregen hulp van analisten,
communicatiedeskundigen en digitaal specialisten.
De zoekploegen werden samengesteld uit familie,
vrijwilligers, militairen en.....de politie.

Het zijn niet alleen de pijnlijke details in deze zaak en
de motivatie van de collega’s, die indruk maakten.
Ik had ook de Hoornse zedenzaak kunnen noemen.
In die zaak spoorden slachtoffers zelf hun verkrachter
op.
U vraagt zich misschien af; waarom begint hij
hiermee?
Wat gebeurt hier eigenlijk?
Ik begin hiermee om dat ik iets veelbelovends zie
gebeuren.
Volgens mij is dit een onomkeerbare en
veelbelovende ontwikkeling die voor ons allen heel
relevant is.
Niet alleen voor de politie, ook voor u als
professionals.
Onomkeerbaar omdat burgers en bedrijven steeds
assertievere partners zijn, ook bij de opsporing.
Veelbelovend omdat het een grote bron van energie
en expertise mobiliseert.
Bij alle partijen. Zekere, of misschien wel juist, ook bij
ons.
Het vraagt een andere opstelling van ons.

We zijn steeds minder monopolist en steeds meer
partner.
Inspelend op de acties van anderen: slachtoffers,
vrijwilligers, boa’s, bedrijven en de
beveiligingsbranche, met u.
En dat zijn wat mij betreft geen vrijblijvende
partnerships.
Niet samenwerken en niet leveren leidt tot onbegrip
en tot kritiek.
Het maakt van een assertieve burger al snel een
ontevreden en soms agressieve burger.
Daarom waardeer ik uw uitnodiging om hier vandaag
te spreken.
We kunnen en moeten vooruitkijken naar 2018.
Ik wens u en mij een mooi perspectief.
Ik zie het als mijn opdracht om in 2018 een aantal
grote opgaven voor de toekomst in te vullen.
Toch is mijn werkelijkheid vaak die van de media en
de korte termijn.
Die van de sociale media, de kamer, het incident, het
vergrootglas, de verontwaardiging.
Achter mij ziet u het politiejaar in beeld.

Of beter, de politie in het nieuws.
Ik ga een klein testje met u doen.
U bent allemaal veiligheidsprofessionals.
Voor dat testje zou u dus makkelijk moeten kunnen
slagen.
Die hoge piek in dit plaatje, enig idee welk nieuwsitem
dat was?
Handen?
[…]
Het goede antwoord: een interview met mijn
Amsterdamse collega over de hoofddoek bij de politie
En die twee andere pieken, uiterst links en
rechts? Enig idee? Iemand?
[…]
Wederom een verhaal in de media over de hoofddoek
(rechts) en geweld tegen collega’s tijdens Oud &
Nieuw (links)
Ik zal het u iets makkelijker maken.
Dit plaatje laat zien welk nieuws verantwoordelijk was
voor de pieken die u ziet.
Die onderste lijn laat alle traditionele nieuwsmedia
zien die het afgelopen jaar over de politie berichten.

De bovenste lijn specifiek de sociale media.
En dan met name Twitter.
De hoogste pieken in die bovenste lijn worden iets
minder hoog in de wetenschap dat de 52.000
(52.000!) berichten over de hoofddoek zijn
geschreven door een klein groepje mensen.
Zij proberen heel actief die discussie te beïnvloeden.
Wat dit beeld vooral duidelijk maakt is dat zaken als
gelijkwaardigheid, geweld, leed en integriteit heel
veel aandacht krijgen.
Wat er voor mij uitspringt is de piek bij de vermissing
van Anne Faber.
En eerder al Savannah en Romy.
Het was de briefing over de vermissing van Anne
Faber die ik op 13 oktober binnenstapte…
Dat was het opsporen 3.0, waar ik u net over vertelde,
en dat gebeurde terplekke.
Geweldige mensen hebben daar geweldig
samengewerkt aan een zeer trieste zaak.
En deze zaak is geen uitzondering.
Zij past in een veel breder perspectief.
Als we er vanuit gaan dat u en ik in dezelfde wereld

opereren, dan ziet u ook dat de klassieke criminaliteit
fors terugloopt en verschuift.
Terrorisme, migratieproblemen, cyber, ondermijning,
fraude…
Al die zaken vragen om meer aandacht.
En wij zien ook dat de vraag naar politie-inzet
toeneemt.
2,5 miljoen keer per jaar wordt gevraagd om een
politie inzet.
Dat is bijna 7.000 keer per dag…
285 keer per uur.
Iedere 12 seconden belt er iemand.
Iedere 12 seconden….
En steeds vaker met ingrijpende gevolgen.
Het veiligheidsvraagstuk is niet kleiner geworden.
Het is diffuser en dreigender geworden.
We kunnen steeds moeilijker risico’s accepteren.
Het gaat steeds meer om de vraag wat er zou kunnen
gebeuren en wie wat zou kunnen doen.
De gedachte ontstaat dat alles wat kan worden
voorkomen ook móet worden voorkomen.

Zo worden evenementen, terroristische dreigingen en
verwarde personen al snel potentiële terroristen.
Risicotaxatie wordt steeds meer een kernspecialisme.
Voorkomen en verstoren worden belangrijker. Mijn
conclusie is dat onze opgave complexer, dreigender
en internationaler wordt.
En met die ontwikkeling is het dan goed dat het
politiebudget iets groeit.
Maar het is nooit groot genoeg om alle
veiligheidsproblemen op te lossen.
En de tijd dringt.
Wij richten nu de organisatie van 6 jaar geleden in.
En tegelijkertijd moeten wij ons richten op de
vraagstukken van morgen.
Er is maar 1 weg die leidt tot meer veiligheid en dat is
meer en betere samenwerking.
Met de burger, met bedrijven en met u.
Veiligheid maken we niet in onze eigen gebouwen,
maar met elkaar.
Wij met elkaar als professionals.
Maar vooral ook met de mensen in de wijk.

Ons werk staat ten dienste van het oplossen van hun
veiligheidsproblemen.
“Investigation as a service.”
Het doel is steeds vaker het stoppen van ellende.
Bijvoorbeeld door een pand te sluiten, een vergunning
in te trekken, cyberslachtoffers te informeren of hun
ransomware probleem ongedaan te maken.
En ja, als dat niet helpt, dan pakken we de verdachte
zijn criminele luxe af….
Dames en heren,
U weet dat er de afgelopen jaren een extreme
focus was op hoe we het politieapparaat hebben
georganiseerd.
Het ging veel en vaak over cijfers, over managementen overlegstructuren.
Ons werk gaat echter over heel iets anders.
Ons werk gaat over dienstbaar zijn en ingrijpen
wanneer nodig.
“Waakzaam en dienstbaar aan de waarden van de
rechtsstaat”
Dat is waar wij voor staan.
In die opdracht herkent u zich wellicht.

Ik zie dan ook weinig belemmeringen in een
hernieuwde verkenning en gedurfde pilots tussen u
en de politie.
Het is nodig.
Voor meer veiligheid. Om elkaar te versterken.
En we moeten elkaar daarbij uitdagen te zoeken naar
nieuwe vormen die de huidige bakens verzetten.
Inderdaad, ik daag u uit :)
Natuurlijk. Begrenzingen zijn er ook.
Ons geweldsmonopolie kan geen taak voor de handel
zijn.
Anderen dan de politie van wapens voorzien, is een
slecht idee.
Dat gaan we gewoon niet doen.
Kwetsbaren beschermen.
Opkomen voor rechtvaardigheid.
Gelegitimeerd de waarden van de rechtsstaat
verdedigen.
Ook dat zijn en blijven onvervreemdbare politietaken.
Dat is zo. Dat blijft zo.
En – gelukkig zou ik daarbij willen zeggen – heeft de

bevolking als het er echt om gaat veel vertrouwen in
onze politiemensen.
Ze herkennen ons en waarderen ons op onze
kernwaarden:
Verbindend…. Integer…. Betrouwbaar…. En moedig.
Veel van deze waarden gaan ook op voor het werk dat
u doet.
Daar vinden we elkaar.
Het zijn onze gezamenlijke toetsstenen.
Dames en heren, ik rond af,
Vernieuwingen moeten vanuit de praktijk ontstaan.
Op het gebied van kennisuitwisseling,
informatiedeling, samenwerken bij evenementen zijn
al mooie initiatieven in de grote steden.
Ik wil twee voorbeelden noemen, zonder anderen te
kort te doen.
Bij verschillende grote evenementen werken we al
heel goed samen met verschillende externe partijen.
Het optreden van Robbie Williams in Nijmegen
bijvoorbeeld.
60.000 mensen bezochten dit evenement.
Of de Zuidlaarder Paardenmarkt in Groningen met

100.000 bezoekers.
Betrokken gemeentes, de beveiliging, de
organisatoren en de politie werkten intensief samen
in teams.
Met elkaar zorgden we er voor dat deze evenementen
goed verliepen en dat al die mensen een leuke en
veilige middag hadden.
Succesvol dus, en hoopvol voor de toekomst!
Maar we kunnen nog meer doen.
En daar nodig ik u graag toe uit!
Ik vind het een eer u als boegbeeld van de sterke arm,
de hand te mogen reiken.
Laten we er werk van maken.
Dank u wel!

