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Speech SG Riedstra op donderdag 9 juni 2016 bij de jaarlijkse 

herdenking in de Tuin van Bezinning in Warnsveld. Aanvang: 

15 uur. 

 

• Dames en heren 

• De Minister van Veiligheid en Justitie wil zich bij u 

verontschuldigen voor zijn afwezigheid vandaag en heeft mij 

gevraagd u bij deze plechtigheid namens hem toe te spreken 

• Als secretaris generaal bij het departement ben ik – 

populair gezegd – verantwoordelijk voor het wel en wee van de 

medewerkers die werken voor of op het terrein van het 

ministerie. 

• Maar u begrijpt dat ik hier bij dit monument voor 

politiemensen die in diensttijd zijn omgekomen, mij 

concentreer op de politie. 

• Het is verheugend dat er dit jaar geen naam wordt 

toegevoegd aan het monument. 

• Maar al die namen die we hier kunnen lezen, laten je 

realiseren dat het gevaar altijd op de loer ligt. 

• Achter al die namen staan familie, vrienden, collega’s. 

• En velen van hen zijn hier aanwezig. 

• Voor u houdt het herdenken nooit op. 
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• Het gemis blijft. Misschien niet zo heftig als vlak na de 

fatale gebeurtenis. 

• Maar het gemis verdwijnt nooit. 

• Het is mooi dat de politie met nabestaanden bijeen komt 

in deze tuin. 

• Het is niet alleen goed om medeleven te betuigen. 

• Het geeft ook de gelegenheid het verdriet van het verlies 

van een collega te delen met elkaar en met anderen. 

• De jaarlijkse bijeenkomst hier in de Tuin van Bezinning 

laat ons ook stilstaan bij het bijzondere werk van de politie. 

• Vaak dankbaar om te doen, soms ook teleurstellend en er 

is altijd de mogelijkheid om in een gevaarlijke, 

levensbedreigende situatie terecht te komen. 

• Dat hoef ik in deze omgeving en in dit gezelschap niet uit 

te leggen. 

• Voor de minister als medewerkgever betekent dit dat hij 

niet alleen oog heeft voor de prestaties. 

• Minstens zo belangrijk zijn het welzijn en de gezondheid 

van onze politiemensen. 

• Ik ben oprecht verheugd dat we met de bonden cao-

afspraken hebben kunnen maken waarin veel aandacht is voor 

veilig en gezond werken.  

• Om uitval zoveel mogelijk te voorkomen. 
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• Maar ook om voorbereid te zijn als er onverhoopt toch iets 

gebeurd wat in een risicovol beroep als politieagent altijd 

mogelijk is. 

• Daarnaast is het belangrijk dat medewerkers duurzaam 

inzetbaar zijn en zich blijven ontwikkelen tijdens hun loopbaan. 

• Dit houdt ook in dat zij de kans krijgen om te recupereren 

en andere vaardigheden en ervaringen op te doen waardoor zij 

fysiek en mentaal fit kunnen blijven. 

• Kortom, goed zorgen voor elkaar. 

• Bijvoorbeeld als je te maken krijgt met PTSS. 

• Het Post Traumatisch Stress Syndroom.  

• Arthur van der Vlies, ik mag hem noemen, overkwam dat. 

• Een sterke diender, die er twintig jaar dienst op had 

zitten. 

• Door de wol geverfd. 

• En dan breekt hij toch. PTSS. 

• Het voert hier te ver om de weg naar zijn herstel, zijn 

enorme inspanningen en die van zijn omgeving en het korps, 

te beschrijven. Hij schreef erover in zijn blogs. 

• Maar Arthur van der Vlies is er bovenop. 

• Werkt weer bij de politie. 
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• Arthur helpt nu zijn collega’s als Adviseur Beroepsziekte 

bij het centrale VGW-team. 

• De verwachtingen en druk op de politie zijn de afgelopen 

jaren eerder toe- dan afgenomen. 

• Zo heeft de politie naast het dagelijkse werk te maken 

met een verhoogde terroristische dreiging en vergt de 

verhoogde komst van vluchtelingen extra inzet van de politie 

en alle ketenpartners.  

• Daarnaast worden politiemensen vaker geconfronteerd 

met agressie die tegen henzelf of andere medewerkers met een 

publieke taak is gericht.  

• Van de politie wordt verwacht dat zij hierop gepast  

reageren. Soms zelfs met proportioneel geweld.  

• Maar wat is dat? Proportioneel, als je in de hitte van het 

moment moet handelen. 

• Houvast bieden de professionele opleiding, trainingen en 

natuurlijk de geweldsinstructie.  

• De geweldsinstructie was tientallen jaren als in beton 

gegoten maar wordt nu aangepast aan de veranderde 

samenleving. 

• De praktijk is echter nooit voor 100 procent te vatten in 

opleiding, training en instructies.  
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• Het is begrijpelijk dat na een incident waarbij een 

politiemedewerker geweld heeft gebruikt, vragen worden 

gesteld en dat het optreden op rechtmatigheid wordt getoetst. 

• Dit is een zwaar traject voor de betrokken 

politiemedewerker en zijn of haar naasten.   

• Op het ministerie wordt daarom een wetsontwerp 

ontwikkeld waarin de politiemedewerker voortaan niet meer 

automatisch het stempel van verdachte krijgt opgeplakt bij 

onderzoek naar geweldgebruik. 

• We moeten met zijn allen alert blijven op veranderingen in 

de maatschappij en kijken wat de veranderingen betekenen 

voor ons werk.  

• De wereld om ons heen verandert en de politie en VenJ 

moeten mee veranderen. 

• Voor het goed functioneren van de politie én het 

ministerie is het van belang te reflecteren, dilemma’s te 

bespreken, vroeg te signaleren hoe het werk beter kan. 

• Onorthodoxe en voor de hand liggende oplossingen 

bedenken.   

• Daar hoort een veilig werkklimaat bij waarbinnen men 

integer en met respect met elkaar om gaat. 

• Als secretaris generaal van VenJ wil ik een bijdrage 

leveren aan deze gezamenlijke opgave.  
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• Alleen door het samen te doen kunnen wij staan voor de 

kernwaarden van de rechtsstaat: een veiliger en rechtvaardig 

Nederland. 

 

• Terug naar waar we hier voor bij elkaar zijn. 

• Juist als er zich iets voordoet in het leven van een 

politieman of -vrouw, zie je hoe belangrijk het thuisfront is. 

• De mensen in het privéleven van een diender zijn net zo 

bij de politie als zijzelf. 

• Leven mee, lijden soms mee, ondersteunen en stimuleren. 

• Wanneer de hoofdrolspeler of -speelster wegvalt, heeft 

dat gevolgen voor de naasten. Dan bedoel ik de directe 

nabestaanden, maar ook de collega’s. 

• De politieman en -vrouw, die het leven laten tijdens het 

uitoefenen van hun opdracht, gedenken we hier in de Tuin van 

Bezinning. 

• Waar anderen terugtreden, zijn zij naar voren getreden. 

 

 


