Hoe kwetsbaar
mag je zijn?
Hester Hageman
Caroline Kielstra-Versteegh
Petra Muns
Joëlle Smout

Slachtofferrechten
Bijdragen aan erkennen, informeren, beschermen en herstellen.

Voorwoord

Wat is slachtofferzorg door de politie?
Slachtofferzorg gaat over de rechten van slachtoffers, vanaf het eerste
contact met de politie tot en met de afronding van de opsporingsfase.
De taken van de politie vloeien voort uit wet- en regelgeving en uit afspraken
die zijn gemaakt met partners in de strafrechtketen. Slachtofferzorg kan,
net als andere taken van de politie, al dan niet dienstverlenend worden
uitgevoerd. In ongeveer tachtig procent van de zaken vinden we geen
verdachte, maar bijna elke zaak heeft minimaal één slachtoffer. In het
Wetboek van Strafvordering staat wat we onder een slachtoffer van een
strafbaar feit verstaan.

Dit boekje bevat twaalf waargebeurde verhalen van collega’s die de moed
hebben gehad om hun ervaringen als slachtoffer met ons te delen. Ook wij
worden in onze privétijd slachtoffer van bijvoorbeeld woninginbraak of
huiselijk geweld. We hebben er bovendien meer kans op tijdens ons werk.
Het gevoel extra kwetsbaar te zijn voor herhaald slachtofferschap en hoe
we daarmee omgaan, is een thema waar de collega’s zelf mee komen in
trainingen en gesprekken over slachtofferrechten.
Ook al vindt de buitenwereld soms dat bedreigingen of mishandelingen bij
politiewerk horen, als slachtoffer hebben we dezelfde behoeften en rechten
als burgers. We willen erkenning, informatie, bescherming en herstel. Hoe jij
op het slachtofferschap van je collega reageert, is mede bepalend voor zijn
of haar herstel. Maar ook voor erkenning van slachtoffers in de maatschappij.

Wat is de visie van de politie?
Het is de taak van de politie om slachtofferschap te voorkomen. Als er
slachtoffers zijn te betreuren, treedt de politie daadkrachtig en beschermend
op, vanuit de wettelijke kaders, met oog voor de wensen van slachtoffers
en met verantwoordelijkheid voor haar rol als belangrijke organisatie in de
strafrechtketen.
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Slachtoffer:

Politiemensen zijn sterk, staan er op de momenten dat het nodig is. Dit beïn
vloedt ons gedrag en gevoel. Als we onvoldoende aandacht hebben voor
elkaar, verharden we privé, op ons werk en naar burgers toe. Laten we alert
zijn op elkaars grenzen, elkaar zonder oordeel ondersteunen, aanspreken en
bevragen. Dit is niet alleen een verantwoordelijkheid van de leiding, maar
van iedereen.

Sv.)

Iedere collega heeft een eigen verhaal. Sommige verhalen horen wij liever niet,
maar ze zijn er wel. Als we willen dat iedereen zich thuis voelt bij de politie,
dan mag ieder verhaal verteld worden. Niet alleen succesverhalen, maar ook
de verhalen die wat meer schuren. Met de keuze om ook deze verhalen in dit
boekje een stem te geven, laten we ons van een kwetsbare kant zien. Maar we
kunnen geen moed tonen, niet veranderen, zonder kwetsbaar te zijn. Heb jij
het idee dat je dat kan en mag? Van jezelf en de organisatie?
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Achterzijde

Storytelling is de vorm waarin mensen van nature
communiceren. Het staat voor het effectief en
systematisch inzetten van verhalen, die passen bij
de boodschap die de organisatie wil overbrengen.
Abstracte zaken als visie, strategie en waarden krijgen
een praktische invulling en betekenis. Verhalen zijn
een krachtig middel om mensen te verbinden. En om
duidelijk te maken waar het om gaat in de praktijk.

Hoe laten we zien wat de organisatie
nodig heeft?
Verhalen…
• laten zien waar het in de kern om gaat en hoe slacht
offerrechten al verweven zijn met ons huidige werk;
• bieden de reflectie die nodig is om te bepalen waar
mensen voor willen staan;
• onderbouwen argumenten en maken deze invoelbaar
voor iedereen;
• geven weer waar aanknopingspunten voor verbetering
zitten en winst te behalen is.

Leeswijzer
We willen ervaringen en dilemma’s open met
elkaar bespreken. Wat is het doel hiervan?

Na elk verhaal een doe-bladzijde

• Duidelijkheid creëren waar we voor staan;
• Samenhang vinden tussen de mensen als persoon,
het team, de officiële taak en de omstandigheden;
• Gezamenlijke ontwikkelbehoefte benoemen en lokale
oplossingen bedenken;
• Snelle feedback krijgen, waar direct op kan worden
ingespeeld;
• Een morele band ontwikkelen.

De verhalen spreken voor zich. Het volstaat om ze te
lezen en ze op je in te laten werken. Maar je kan er ook
voor kiezen om er meer mee te doen. We bieden je daarom
ook een handvat voor het stellen van reflectievragen.
Na elk verhaal hebben we een doe-bladzijde opgenomen.
Het doe-gedeelte van dit boekje nodigt uit tot nuance,
dialoog en handelen vanuit de minimumnormen voor
slachtofferzorg. Het biedt een handreiking om te
reflecteren op jouw rol en die van een ander.

Wat is het resultaat?

Hoe kun je ermee aan de slag?

Storytelling maakt het gedeeld belang tussen mede
werkers en organisatie zichtbaar. Hierdoor wordt
helder waar de eerste, meest logische, stap voor
verandering ligt. Zo kan er op praktische wijze in een
team gewerkt worden aan de missie van de organisatie.
Het implementatietraject ‘Recht doen aan slachtoffers’
levert verschillende producten op waar de collega’s
gebruik van kunnen maken. Dit boekje is er één van.

• Vraag je af hoe je het verhaal kunt interpreteren vanuit
de wettelijke normen. Aan welke slachtofferrechten en
minimumnormen wordt wel of niet tegemoetgekomen?
De doe-pagina’s helpen je daarmee.
• Lees de korte dialogen over elk verhaal, kijk wat
je herkent.
• Lees de tips van collega’s en teamchefs over de
waarden in het politiewerk en hoe om te gaan met
slachtofferrechten in de praktijk.
• Sta eens in de schoenen van een ander persoon:
de optimist, de realist en de criticaster. Je zult deze
perspectieven herkennen in je team. Vanuit welk
perspectief handel jij? Is dit in elke situatie hetzelfde?
Wat maakt het verschil? Herken jouw persoonlijke
standpunt en sta eens stil bij het effect ervan op
jouw team.
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1. Het ging nu even om mij
Verhaal van een hoofdagent die beschoten is

Er kwam een melding dat een man was neergeschoten.
De verdachte was op de vlucht. Met een collega sprong
ik in de auto. We kenden de omgeving goed, dus voor ons
was het logisch dat hij naar een bepaalde wijk zou gaan.
We reden er direct heen.
Daar troffen we de verdachte in een binnentuin, hij kon geen kant op.
We riepen hem aan, waarop hij met een vuurwapen schoot. Er werd heen
en weer geschoten en al achteruitlopend ging ik achter een boom zitten.
Ik wilde aanrichten, boog iets opzij en werd midden in mijn voorhoofd geraakt.
Het bloed spoot eruit.
Daarna ging het snel. Collega’s hielden de verdachte aan. In het ziekenhuis
werden foto’s gemaakt. Mijn teamleider wachtte met mij op de uitslag.
De verpleegster kwam, deed er een pleister op en zei dat ik naar huis mocht.
Ik barstte in tranen uit. Alle emoties en spanningen kwamen er uit. De kogel
was frontaal op mijn hoofd gekomen, maar eerst door een dun boompje
afgeremd en daardoor niet verder dan het bot gekomen. Ik ging naar het bureau
voor de debriefing. Daar vlogen mijn collega en ik elkaar in de armen.
De begeleiding vanuit de politie was prettig. Collega ervaringsdeskundigen
ondersteunden mij. Ik mocht kiezen wanneer ik aan het werk wilde gaan en
ben een dag thuis gebleven. Ik voelde mij oké, maar mijn teamchef vond dat
ik een gesprek met een psycholoog moest voeren. Ik was in die tijd erg op
mijzelf gericht, sportte veel en was niet bezig met de mensen om mij heen.
De psycholoog zei dat het nu even om mij ging, dat ik moest zorgen dat ik
hier goed uit kwam en dat ik moest doen wat goed voelde voor mij.
Mijn leidinggevende organiseerde sessies om te peilen hoe het met ons
ging. We luisterden fragmenten terug, de uitkomsten van het rijksrecherche
onderzoek werden gedeeld, et cetera. In de vier jaar dat de rechtszaak liep,
toonde mijn teamleider zich altijd geïnteresseerd. Ik kreeg de ruimte om de
zittingen bij te wonen. Het was fijn om zo betrokken te blijven. De man kreeg
20 jaar gevangenisstraf.
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begrip
Realist
Er is op je geschoten,
dat moet je verwerken, logisch.

goed zorgen
voor een slachtoffer
tijd krijgen

rol leiding

Zoveel begrip van je
leidinggevende, dat is
eerder de uitzondering.
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Erkennen – 1. Het ging nu even om mij

... het Team Collegiale Ondersteuning (TCO) uit
collega’s bestaat die jou vrijwel onmiddellijk
ondersteuning kunnen bieden als je tijdens het
werk een ingrijpend incident hebt meegemaakt?
Denk hierbij aan ernstig geweld, zelfdoding,
reanimatie of verkeersongelukken waarbij
kinderen betrokken zijn.
… een eenmalige debriefing geen meerwaarde
heeft voor het natuurlijk herstel na traumatische
gebeurtenissen? Dit is niet aangetoond.

erkennen

hoort bij je werk

Het Team Collegiale
Ondersteuning (TCO)
Wanneer je iets hebt meegemaakt dat je dwars zit
en je bent niet gebeld door het TCO, dan kun je ook
zelf contact opnemen. Soms heeft het team niet
iedereen na een incident in beeld. In elke eenheid zijn
er collega’s op piket die je 24/7 kunt bellen. Ook kun
je contact opnemen met Veilig en Gezond Werken:
met bedrijfsmaatschappelijk werk, de eenheids
psycholoog of een geestelijk verzorger.

Criticaster

Wist je dat…

cruciaal

goed zorgen
voor een collega

herstellen

risico van het vak

uitzondering

Wat kwam hij er goed van
af zeg. Mooi opgevangen
met elkaar!

neergeschoten

Optimist

tijd nemen

heftig

luisteren

goed zorgen voor jezelf

Wat kan ik voor
hem doen?

Vragen voor
leidinggevenden
>> Zou jij het ook zo doen?
>> Als je beseft wat dit betekent
voor een collega, kun je je
dan ook voorstellen wat
slachtofferschap betekent
voor een burger?

Vraag jezelf eens af...
>> wat jij doet voor een collega
na een heftig incident.
>> hoe jij investeert in jouw
gezondheid.

Vraag ondersteuning
van het Team Collegiale
Ondersteuning (TCO).
En kom er bewust op terug.

Tip

Het TCO levert een bijdrage aan het gezond
houden van collega’s. Het uitgangspunt hierbij is
jouw eigen veerkracht. Je leidinggevende heeft
hierin een verantwoordelijkheid, maar ook jij hebt
hier een aandeel in. Denk hierbij aan het bijhouden
van je kennis- en beroepsvaardigheidstrainingen
en investeren in je algehele gezondheid
(bron: intranet/home/personeel/TCO).

Kom er nog eens op terug, ook al is een
incident al wat langer geleden. Je merkt
snel genoeg of dit op prijs wordt gesteld.

Dilemma
>> Tijd krijgen om te herstellen
versus het hoort bij je werk.

Slachtofferrechten
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2. Ze gunden het mij
Een transgender agent die zich thuis voelt bij de politie

Jarenlang voelde ik mij niet thuis in mijn lichaam. Voordat
mijn transitie plaats kon vinden moest ik van het ziekenhuis
al als vrouw gaan leven. Ik kleedde mij als zodanig en liet
mijzelf bij mijn nieuwe naam noemen. Op mijn paspoort
klopte mijn naam, geslacht en foto niet meer en ik vroeg
mij af of dat problemen kon opleveren. Misschien moest ik
een brief van het ziekenhuis bij mij dragen. Ik ging naar een
politiebureau voor advies.
De medewerker aan de balie was heel correct. Maar een diender achter haar
riep dat als ik mijn pruik afzette en lippenstift af zou vegen je toch kon zien dat
ik het was. Dat iemand iets, wat voor mij heel belangrijk was, niet serieus nam!
Ik werd zo boos.
Ondanks deze ervaring solliciteerde ik na mijn transitie toch bij de politie.
Ik wilde surveillant worden. Ik haalde alle examens en kon aan de slag. Op een
gegeven moment wilde ik doorgroeien, maar dat kon eerst niet. Ik speelde
met de gedachte terug te gaan naar mijn oude vak als drukker. Dat hoorden
mijn collega’s. Later kwam ik er pas achter dat ze een handtekeningenactie
waren gestart om mij versneld door te laten stromen. Ze vonden dat ik van
toegevoegde waarde was, een harde werker en gunden het mij. Dat deed mij
goed. Niemand had dat ooit voor mij gedaan.
Sommige collega’s voelden zich achtergesteld. Ze zeiden dat ik de functie alleen
had gekregen omdat het politiek goed stond. Er waren extra plaatsen gecreëerd
om de organisatie voor iedereen toegankelijker te maken. Ik had al mijn testen
gehaald en met mijn directe collega’s nooit problemen gehad. Het was dus niet
dat ik het niet zou kunnen, want dat werd achter mijn rug ook gezegd. Ik was
door mijn transitie heel veel vrienden en familie kwijt geraakt, maar ik had er
weer een familie bij gekregen.
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Wist je dat…

transgender vrouw

roze in blauw

diversiteit

woordgebruik

krachtig

bespreekbaar
Realist
Kijk, zo kan het ook, diversiteit
binnen de politiefamilie.

Criticaster
Leuk die diversiteit, maar de
blanke man van 50+ maakt
tegenwoordig geen schijn van
kans om carrière te maken.
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Erkennen – 2. Ze gunden het mij

... de collega’s van Roze in Blauw je kunnen
ondersteunen bij alle (complexe) vraagstukken,
gerelateerd aan het LHBT-thema?
… op transgendernetwerk.nl een online cursus
staat voor mensen die werken in de publieke sector,
zoals baliemedewerkers?
… 1 op de 5 LHBT’ers (20%) in 2018 te maken had
met negatieve reacties en geweld? En 4 op de 10
transgender personen (40%) te maken had met een
negatieve ervaring in de openbare ruimte? (Bron:
Feiten en cijfers LHBTI op een rijtje, Movisie, 2018).

uitzondering

moed

minderheid

in transitie

meerderheid

niet ‘ombouwen’

steun

erkenning

Fantastisch dat de collega’s zo
voor haar zijn opgekomen.

politiefamilie

Optimist

rol leiding

bewust
wording

Woordgebruik
We gebruiken in ons traject ‘Slachtofferrechten in verhalen’
expres de letterlijke woorden van de verhalenvertellers,
omdat dit uitdaagt tot het in gesprek gaan met elkaar
over gewenst woordgebruik. Als in dit verhaal of in andere
verhalen woorden voorkomen die je niet prettig vindt of in
jouw ogen onjuist zijn, bespreek dit dan met elkaar. Wat
vindt je collega hiervan? En je leidinggevende? Wat zijn
algemene normen? Wat spreken jullie in je team af?

Het lijkt wel een
feel good movie.

Vragen voor
leidinggevenden
>> Durven minderheden zichzelf
te zijn in jouw team?
>> Wat doe jij als iemand uit
de meerderheidsgroep zich
achtergesteld voelt?

Vraag jezelf eens af...
>> wat voor jou het voordeel is
van een divers team.

Mooi toch?
Zo kan het ook
gaan bij ons.

Tips

Gebruik bij trans personen in ieder geval niet ‘omgebouwd’.
Trans personen zijn geen apparaten waaraan je sleutelt
of huizen die je verbouwt. Is iemands geslacht sociaal
en/of fysiek veranderd? Dan is die persoon: in transitie
geweest.” (bron: Transgender in de media. Hoe-doe-jedat? Pag. 3). Zo gebruikt de verhalenverteller in het eerder
verschenen boekje ‘Hoe maak jij het verschil?’ (deel 1) op
pagina 21 het woord ‘ombouwen’ en zou het gaan om een
transgender zoon. Maar in feite betrof het in dat verhaal
een transgender dochter.

Check eens op www.transgendernetwerk.nl
of op de agorasite van Roze in Blauw voor het
juiste woordgebruik en aanspreekvormen van
transgender persoon.
Na een transitie vindt niet iedereen het prettig
om aangesproken te worden als transgender
persoon. Iemand is man/vrouw. Daarnaast zijn
er ook mensen die zich niet verbonden voelen
aan een geslacht.

Slachtofferrechten

Dilemma
>> Moed om jezelf te zijn versus je
aanpassen aan een dominante
cultuur.
>> Werken aan diversiteit versus
werken aan inclusiviteit.
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3. Na twintig jaar…
Een inspecteur die te maken kreeg met de gevolgen van
gestapelde trauma’s

Het was bijna einde van de dienst. We gingen met twee auto’s
naar een echtelijke twist met een agressieve kerel op een
bekend adres. Mijn collega en ik waren als eerste ter plaatse
en gingen alvast door de openstaande achterdeur naar binnen.
We raakten direct in gevecht met een grote gespierde man.
Het lukte hem, ondanks dat we hem vast hadden, om zijn
vrouw met baby onderuit te schoppen.
Hij ging maar door, terwijl wij van alles probeerden om hem te stoppen.
Ondertussen riep mijn collega in de porto om assistentie. We begrepen niet
waar die andere auto bleef. Het gekke was, de vrouw en baby gaven geen kik.
We kregen de man tegen de muur. Hij schreeuwde dat we hem dood moesten
schieten. Op dat moment stormden vier collega’s binnen, zij kregen hem naar
de grond. Iedereen had ons horen vechten, maar de collega’s stonden voor een
dichte voordeur.
De vrouw en baby werden gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Ik begon
te trillen van de adrenaline en spierspanning. Ik moest even ontspannen, dus
liep weg. Op de gang kwam ik de dienstdoende teamchef tegen. Hij vroeg hoe
het met me ging. Ik zei slecht, want het had lang geduurd. Ik dacht dat ze dood
waren. Ter plekke begon ik te huilen. De teamchef sloeg zijn armen om mij heen.
Dat had ik nodig. Op het bureau werden we goed opgevangen. We besloten
een uitgebreid proces-verbaal te tikken. Die gast mocht niet naar huis. Ik ging
na het incident gewoon weer aan het werk. Wel praatte ik er zo nu en dan met
collega’s over.
Ik dacht altijd dat deze zaak niet anders was dan de andere. Totdat ik twintig
jaar later angststoornissen en een depressie ontwikkelde, veroorzaakt door
onvoldoende herstel van gestapelde trauma’s in mijn privéleven en werk. Ik kreeg
opeens dromen, ook over dit incident. Alles kwam weer in alle heftigheid naar
boven. Het had destijds ook anders kunnen aflopen. Het verbaasde mij, dat had ik
echt nooit verwacht, na al die jaren. Anderen ook niet. Ik was toch altijd zo sterk?
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gevaar

overkomt mij niet

werking hersenen

Realist
Gelukkig zijn dit soort
ervaringen steeds meer
bespreekbaar.

Criticaster
Ik heb ook van alles
meegemaakt tijdens mijn
werk, maar dit overkomt
mij niet hoor.
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leegte zonder spanning

machteloosheid
niet kunnen
beschermen

depressie

beschermen

erkennen

modegril
beelden,
geluiden,
gevoelens
amygdala

prikkelbaarheid

Voorkomen uitval door goed voor
jezelf te zorgen
Signalen van stress
Gedragsveranderingen
Werkgeheugen overbelast
Concentratieproblemen
Demotivatie/disfunctioneren
Immuun systeem aangetast
Spijsverteringsproblemen
Slapeloosheid (doorslapen)
Piekeren
Stemmingswisselingen
Angstig
Overmatig waakzaam
Prikkelbaar
Slapeloosheid (inslapen)
Koolhydraten behoefte
Hartkloppingen
Hoge bloeddruk

Erkennen en herstellen – 3. Na twintig jaar…

… zelfredzaamheid en sociale steun je in eerste
instantie beschermen tegen posttraumatische
stress-symptomen (PTSS)? Maar dat op de langere
termijn, bij onbehandelde trauma’s, deze symptomen
je zelfredzaamheid juist ondermijnen? Het is niet
gek om hulp te vragen, het is juist goed om te zorgen
voor jezelf.

aantasting
gezondheid

Wat goed zeg, dat de
teamchef ter plaatse ging.

gevolgen
langere
termijn

Optimist

rol leiding

Wist je dat…

gestapelde trauma’s

Hoe herstel ik
Zingeving
Psycho-educatie
Perspectief veranderen
Sociale Steun
Ervaren van controle
Slaap / waak ritme
Dieet / Voeding
Farmacie (pillen)
Sociale steun
Fysiek contact (massage)
Sporten / bewegen (wandelen)
Ontspanningsoefeningen
Mindfullness
Yoga
Intimiteit
Hobby’s, spelen

Dit overkomt
mij niet hoor.

Vragen voor
leidinggevenden
>> Vraag jij wel eens door over het
privéleven van een collega, als
je één op één met elkaar praat?

Vraag jezelf eens af...
>> hoe vol het rugzakje van je
collega is.
>> of jij na elk heftig incident
ook gewoon weer aan het
werk gaat.

Dit kan iedereen overkomen die
trauma’s meemaakt zonder daarvan
voldoende te herstellen. Zo werken
de hersenen van de mens nou
eenmaal. Dus ook die van jou.

Tips
Het korps heeft psychologen ter beschikking die
jou kunnen helpen bij het verwerken van ernstige
gebeurtenissen. Vraag ernaar via je bedrijfsarts.
Voor het maken van een afspraak neem je
contact op met de doktersassistente van je
lokale VGW‑team (Veilig en Gezond Werken).
Er is altijd hulp die bij je past. Zet de eerste
stap en praat over symptomen. Je kunt ook
naar de huisarts gaan.

Slachtofferrechten

Dilemma
>> Het hoort bij je werk versus
het is niet gezond.
>> Stabiele en veilige thuissituatie
versus onstabiele en onveilige
thuissituatie.
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4. Hoe moet ik voegen?
Een in elkaar geslagen surveillant vertelt over zijn ervaringen

Samen met een collega surveilleerde ik in een uitgaansbuurt
toen we in een groep stapten die onderling met elkaar op de
vuist waren. Ik greep een man vast om hem uit het gevecht te
trekken. Dat lukte niet en samen kwamen we ten val. Hij sloeg
flink op mijn gezicht en klemde mij op zijn borst. Ik kon mijzelf
niet in veiligheid brengen. Hij bleef maar beuken. Mijn hart
bonkte, het voelde als een gevecht tussen leven en dood.
Ik werd bevrijd door collega’s.
Bij het cellencomplex zag mijn teamchef dat het slecht met mij ging en belde
een ambulance. Na onderzoek zeiden ze dat ik oké was. Thuis werd ik steeds
beroerder en ging naar de huisarts. Die constateerde naast zwellingen en
kneuzingen, een zware hersenschudding. De BDR (Bureau Districtsrecherche,
red.) belde diezelfde dag dat ik aangifte moest doen. Ik gaf aan dat ik daar
niet toe in staat was. Ik was in de war en had pijn. Na aandringen deed ik
die dag toch aangifte. Een heleboel was ik nog kwijt. Sommige dingen, die ik
wel op papier wilde hebben, stonden niet in mijn aangifte. Ook moest ik mijn
bevindingen tikken, maar dat kon ik echt niet. Ik wist niets van de soort situatie
waar ik in terecht was gekomen, dus vroeg ik de BDR waar ik heen moest met
vragen over rechten en wat ik verder kon verwachten? Daar hadden ze geen
antwoord op.
Ik was niet met GTPA-code (geweld tegen politieambtenaren, red) in het
systeem gezet, dus niemand nam contact met mij op. Voor mijn teamleider
was ook niet duidelijk wat er moest gebeuren. Via via kwam ik bij een GTPA
casemanager. Hij hielp mij goed op weg. Hij vulde formulieren van het OM
voor mij in. Van hem hoorde ik dat ik ook maanden later mijn bevindingen nog
toe kon voegen. Dat was heel belangrijk voor mij. Daarna was het dossier snel
compleet en kon het naar het OM. Vervolgens hoorde ik negen maanden niets.
Als ik had geweten dat ze er al die tijd wel mee bezig waren geweest, dan had
ik mij gesteund gevoeld. Mijn teamleider belde uiteindelijk de BDR. Het bleek
dat ze vergeten waren mij op de hoogte te houden. De man kreeg een taakstraf
en moest mij schadevergoeding betalen. In hoger beroep werd hij vrijgesproken.
De uitspraak heb ik nog niet kunnen inzien. Er is mij nu geadviseerd om het
los te laten.
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Ja, ook de BDR heeft
tot taak slachtoffers te
informeren, dat weten we.
Die veranderopgave, daar
zitten we midden in.

schade
vergoeding

erkenning

ondersteuning

... veel collega’s na een heftig incident een procesverbaal van bevindingen moeten maken, terwijl
zij daar op dat moment eigenlijk niet goed toe in
staat zijn? En dat juist de kwaliteit van dit soort
verbalen in een strafzaak belangrijk is? Vraag je
eens af hoe dit anders kan.

slachtofferrechten

recht op bijstand

schadeopgaveformulier OM

Realist

ZSM

Slachtofferhulp
Nederland

voegen

steun van collega’s

compensatie

Wist je dat…

strafproces
verhalen op dader

De GTPA manager hielp hem
goed op weg.

rol leiding

Optimist

slachtofferwensen
formulier OM

GTPA

gevolgen

slachtofferadvocaat

Uitleg wetgeving

Wat betekent voegen
ook alweer?

Dan wil je als slachtoffer
de schade verhalen op de
verdachte in het strafproces.

Vragen voor
leidinggevenden
>> Ben jij goed op de hoogte
van wat er moet gebeuren
na geweld tegen een
politieambtenaar?
>> Houd jij bij hoe een strafzaak
loopt van een collega die zich
als slachtoffer in de zaak heeft
gevoegd?

Vraag jezelf eens af...
>> of jij wel goed kunt uitleggen
wat de rechten zijn van
slachtoffers, ook aan collega’s.
>> of jij kunt uitleggen hoe een
slachtoffer moet voegen.

Degene die voldoet aan de definitie van een slachtoffer
in art. 51 a Sv. heeft recht op alle slachtofferrechten in
het strafproces. Waaronder recht op informatie over
rechten en belangrijke ontwikkelingen in een zaak. Het
slachtoffer is meer dan een bewijsmiddelenproducent,
het is een procesdeelnemer. Het informeren van
slachtoffers is een politietaak (art. 51 ab Sv.).

Criticaster
Hoezo is het informeren
over een zaak onze taak?
Daar hebben we geen tijd
voor hoor.
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Tip

Geweld tegen politieambtenaren (GTPA)

Je kunt als slachtoffer altijd bijstand of
ondersteuning vragen aan Slachtofferhulp
Nederland. Daar heb je recht op, ook als
je bij de politie werkt en ook als je een
casemanager GTPA hebt.

Ben jij geconfronteerd met agressie of geweld tijdens
je dienst? Gebruik altijd de projectcode GTPA in BVH.
Op die manier wordt het incident snel gemeld bij de
casemanagers GTPA. En kunnen zij aan de collega de
juiste nazorg bieden en ondersteunen bij het verhalen
van de schade.

Erkennen, informeren en herstellen – 4. Hoe moet ik voegen?

Slachtofferrechten

Dilemma
>> Weten wat je moet doen versus
geen antwoord kunnen geven of
onvoorbereid zijn.
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5. Hoe kan ik deze
collega helpen?
Persoonlijk dilemma van een districtschef

Een aantal jaren geleden werden meerdere eenheden naar
een melding met een agressieve man gestuurd. Een van de
al aanwezige agenten werd door hem aangevallen. De man
bleek onder invloed. Hij reageerde niet op waarschuwingen
en uiteindelijk ontstond er een noodweersituatie. De collega
schoot met fatale gevolgen. Hij werd direct weggehaald van
het PD (plaats delict, red.). Zorgteam, advocaat en rijks
recherche kwamen, er werd een gehoortest gedaan, et cetera.
Hij werd ziek. Zijn gezin ging er bijna aan onderdoor. Hij was bezig met herstellen
en had al zijn aandacht voor zichzelf nodig. Hij kreeg hulp, maar zijn vrouw
niet. Daar waren geen regels voor, dus wij regelden dat ook haar hulp werd
aangeboden. Hij ging gedeeltelijk aan de slag, noodgedwongen op een andere
afdeling. Hij maakte zich vooral zorgen dat hij niet binnen de gestelde termijn
volledig zou herstellen.
Het was fijn dat collega’s mij daarop attendeerden en zeiden dat ik eens
koffie met hem moest drinken. Ik luisterde naar zijn verhaal en hielp hem met
praktische dingen waar hij geen energie voor had of niet de vrijheid voelde om
zich te uiten. Hij vertelde mij dat hij soms stond te kotsen van de stress, maar
wel op het bureau zijn glimlach toonde, zodat zijn collega’s niets zouden merken.
Hij deed namelijk alles om weer helemaal terug te komen. Steun en vertrouwen
van zijn leidinggevenden bleken daarbij belangrijk voor hem.
Ik voel mij nog steeds verantwoordelijk voor deze jongen. In mijn district stak
hij zijn nek uit en handelde. Als hij dat niet had gedaan was er mogelijk een
onschuldige burger geraakt of erger. Dat voorkwam hij. Hij maakte een goede
afweging en doet zijn uiterste best om te re-integreren. Ik begrijp de wetgeving,
de financiële gevolgen, maar dat is voor mij persoonlijk wel een dilemma.
Hoe kan ik deze collega helpen? Ik kan de regels niet ombuigen. De collega’s op
straat halen de kolen uit het vuur en dan? Niet dat het bedrijf op alle fronten
te kort schiet, want dat is te kort door de bocht. Maar deze collega deed een
stap voorwaarts zoals hij was getraind. Dan voelt het voor mij oneerlijk dat de
gevolgen voor de collega en zijn gezin zo groot zijn. Je kan niet de hele wereld
beschermen en er zijn ook zakelijke afwegingen, maar ik heb het daar als
persoon wel moeilijk mee.
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rol pakken
herstellen

steun

dilemma’s

professionele
organisatie
gevolgen

beroep
luisterend oor

wetgeving

risico
ontvankelijk zijn

organisatie

ruimte geven

... je door oprechte aandacht voor je collega of
het burgerslachtoffer je niet altijd invloed hebt
op de uitkomst, bijvoorbeeld de beslissing van de
OvJ/rechter? Maar dat je het proces wel beter
hanteerbaar maakt voor de ander? Je voorkomt
hiermee secundaire victimisatie. Jij maakt het
verschil!

welzijn

Een geweldige chef, die vertelt
eerlijk over zijn dilemma.

dader
of slachtoffer

erkenning

Optimist

Wist je dat…

rechtvaardigheidsgevoel

delen

Vragen voor
leidinggevenden
>> Ben jij voldoende ontvankelijk
voor adviezen van jouw
medewerkers?
>> Bespreek jij jouw dilemma’s als
leidinggevende met anderen?

Vraag jezelf eens af...

rol
leiding

>> of je elkaar voldoende
attendeert op het welzijn
van collega’s.

Wat kun je doen als
leidinggevende?
Vraag door en
luister vooral goed.
En houd gesprekken
vertrouwelijk.

Realist
Er zijn nou eenmaal regels
voor verzuim.

Hoe creëer je als
leidinggevende vertrouwen?

Criticaster
Ze moeten collega’s de tijd
geven om volledig te herstellen.
Het is toch te gek dat we die
moeten laten gaan vanwege
termijnen?
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>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Erkennen en herstellen – 5. Hoe kan ik deze collega helpen?

Benaderbaar zijn
Oprecht luisteren
Betrokkenheid tonen
Het goede voorbeeld zijn
Betrouwbaar zijn
Helder zijn in optreden en duidelijk in
verwachtingen
Nieuwe inzichten geven
Normen stellen en vrijheid bieden waar mogelijk
Aanpakken, lef tonen en stevig in de wind staan
Successen delen met je eigen mensen
Kwetsbaar durven zijn

Tip
Vertrouwen is een voorwaarde voor iedere
organisatie waarin mensen hun vakmanschap
ontwikkelen, kwaliteit leveren en resultaten
boeken. Als je het gevoel hebt dat er
iets speelt op je team, neem het serieus.
Vertrouwen verbeter je stap voor stap.

Slachtofferrechten

Dilemma
>> Wet versus
rechtvaardigheidsgevoel.
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6. Ik weet nu hoe het is
Een hoofdinspecteur die feedback geeft over de afhandeling van
zijn woninginbraak

Na al die jaren bij de politie ervoer ik zelf hoe het is om
slachtoffer te zijn van een woninginbraak. Er was die nacht bij
ons ingebroken. Op de camera bij de voordeur waren twee van
de drie daders goed in beeld gekomen. Ik ging met de filmpjes
direct naar het politiebureau in mijn wijk en liep binnen bij
recherche. Ze gingen er meteen mee aan de gang. Ik sprak af
dat ik mij als gewone burger zou gedragen en zou wachten tot
er contact met mij werd opgenomen.
De eerste dader werd door collega’s geïdentificeerd, van hem was ook DNA
aangetroffen. De tweede dader was niet herkend en werd op de televisie
getoond. Ook was er een twitter bericht verstuurd met zijn foto. Er reageerden
vier burgers die hem herkenden. Op grond hiervan is hij aan gehouden. Tot
dan, acht weken na de aangifte, was er geen enkele terugmelding aan mij als
aangever geweest.
Toen ik werd gebeld dat de verdachten waren aangehouden, vroeg ik wat de
huiszoeking had opgeleverd. Die hadden ze niet gedaan. Want, zo zeiden ze, er
was toch niets te vinden. Vanuit mijn jarenlange ervaring bij de recherche vond
ik dat onbegrijpelijk. In verband met het ontbreken van een goede en bruikbare
identificatie werd de zaak voor de tweede verdachte geseponeerd.
Ik vind dat er vanaf het begin weinig aandacht is geweest voor het onder
steunend bewijs in mijn zaak. Ik besprak dat met de betrokken leidinggevende,
omdat ik wilde dat we van deze zaak zouden leren. Natuurlijk ook omdat ik wilde
dat mijn zaak tot een mooie afronding zou komen. Uiteindelijk kon ik mij niet
aan mijn woord houden, ik moest mij er toch mee bemoeien.
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slachtofferrecht

steun
waarheidsvinding

absorptievermogen

informeren

erkenning

huiszoeking

high impact crime

werkdruk

prioriteiten

continu
verbeteren

Zo gaat het vaker helaas.
Ook met burgers.

... regels omtrent jouw taak om slachtoffers te
informeren over het verloop van de zaak zijn
opgenomen in het Wetboek van Strafvordering
en een aparte Ministeriële Regeling?

rol leiding

Hoe ervaren slachtoffers ons werk?
Realist

Wist je dat…

feedback
krijgen

Gelukkig waren er
camerabeelden.

capaciteit

Optimist

hulpofficier
van justitie

lerende
organisatie

feedback
ontvangen

Hoe komt het toch
dat het lijkt alsof we
steeds minder vaak
huiszoeking doen…

Slachtoffers zijn in de afgelopen jaren tevredener
geworden over de uitvoering van enkele politietaken.
Ben jij tevreden? Vraag je eens af wat jij kunt
bijdragen om onderstaande percentages verder
te laten stijgen.

Criticaster
We hebben het heel druk.
We moeten nou eenmaal
prioriteiten stellen.
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Erkennen en informeren – 6. Ik weet nu hoe het is

2012

2017

… hebben mij uitgelegd waar ik als slachtoffer recht op heb

52%

61%

…h
 ebben mij op de hoogte gehouden van ontwikkelingen
in mijn zaak

37%

46%

… hebben voldoende gedaan om de dader op te sporen

39%

46%

… hebben voldoende gedaan om de dader te arresteren

32%

38%

… hebben mijn gevoel van veiligheid vergroot

38%

48%

>> Wat doe jij als een collega
bij je komt met kritiek over
jouw team?
>> Hoe zet jij op- en aanmerkingen
van slachtoffers om in
verbeteracties in jouw team?

Vraag jezelf eens af...
>> hoe het is om als slachtoffer
in contact te komen met
de politie
>> hoe jij behandeld wil worden
als het jou overkomt.

Schakelen we tegenwoordig
nog wel voldoende met
andere teams of met de
dienstdoende hulpofficier
van justitie?

Tabel: Ervaringen slachtoffers met de politie. Het percentage slachtoffers
dat het een beetje eens of geheel eens is met de stelling.
De medewerkers van de politie…

Vragen voor
leidinggevenden

Tip
Informeer het slachtoffer tussentijds
eens over de voortgang van het onderzoek.
Dat zou jij toch ook verwachten als bij jou
wordt ingebroken en sporen zijn gevonden?
Als jij het niet doet, wie doet het dan wel?

Bron: Slachtoffermonitor WODC, 2012 en 2017.

In bovenstaande tabel zijn alleen de politietaken
opgenomen die slachtoffers van strafbare feiten in 2017
van relatief hoog belang vinden en een relatief lage
waardering geven. De uitkomsten van 2017 zijn vervolgens
vergeleken met die van 2012.
Slachtofferrechten

Dilemma
>> Je opstellen als collega of
denken vanuit het perspectief
van de burger.
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7. Waarom lieten ze het de
rechter niet bepalen?
Een brigadier die niet kon voegen

Het was een paar jaar geleden, ik was geopereerd aan
baarmoederhalskanker en liep weer op straat. Ik voelde
mij prima. Die dag hielden we iemand aan, die de hele tijd
kankerhoer en kankerwijf tegen mij riep. Ik liep in uniform,
er was veel publiek en iedereen zag het.
Normaal zou ik het langs mij heen hebben laten gaan, maar nu ging ik er werk
van maken. Het was niet normaal dat ik zo werd bejegend, dus deed ik aangifte
en diende een klacht in. Dat kwam bij onze eigen rechercheafdeling terecht.
Wat schetste mijn verbazing toen ik later de stukken las? Dat de rechercheur
in het einddossier vond dat de verdachte in dusdanige geestestoestand was
geweest, dat het hem niet aan te rekenen was dat hij me zo had uitgescholden.
Dus werden mijn aangifte en klacht niet opgenomen in het dossier. Maar ik wilde
dat het wel serieus werd opgepakt. Nou ja zeg! Mijn eigen collega’s dachten mijn
zaak te kunnen seponeren. Waarom lieten ze het niet door de OvJ (Officier van
Justitie, red.) of de rechter bepalen?
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opsporing

voegen

politiesepot
serieus nemen

hoort bij
je werk

alles moet kunnen

Uitleg wetgeving
Realist
Gemiste kans, dit gedrag
van burgers moet stoppen.

Criticaster
Het is aan de orde van de
dag, die beledigingen. Daar
moet je maar tegen kunnen.
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Wist je dat…
... het OM in april 2019 nieuwe beleidsregels
ten aanzien van belediging heeft opgesteld?
Ook het OM wil belediging van een ambtenaar
in functie serieuzer oppakken. Het betreft
de Richtlijn voor strafvordering belediging
(2019R004).

rol leiding

gehoord worden

mentale kracht

erkenning

beledigd
voelen

aangifte doen

strafbaar feit

slachtofferrechten

schadevergoeding
opkomen voor jezelf

verbalen
achter houden

Goed dat ze dit aanhangig
heeft gemaakt.

steun

Optimist

volledig dossier indienen

>> Als zij bij jou zou komen met dit
verhaal, wat zou jij dan doen?
>> Welke normen gelden in jouw
team?

Vraag jezelf eens af...
>> hoe het voelt als jouw zaak
niet serieus wordt genomen.

Wat doet ze moeilijk, we
krijgen toch de hele dag
de meest vreselijke dingen
naar ons hoofd geslingerd?

Art. 266 en 267 Wetboek van Strafrecht (Sr).
Belediging van een ambtenaar in functie is strafbaar
als de verdachte duidelijk blijk geeft van minachting
voor je functie. Je moet feiten en omstandigheden
aangeven waardoor het openbaar gezag is aangetast.
Als een woord gebruikt wordt als scheldwoord, in het
openbaar ten overstaan van anderen (publiek), dan
kan het gaan om een opzettelijke belediging. In een
zaak met verdachte laten we het de OvJ bepalen.

Het is niet normaal en
we moeten het ook niet
normaal gaan vinden.

Transactievoorstellen/boetes voor beledigen in het
openbaar zijn tegenwoordig minimaal 200 euro.
Jegens ambtenaren, andere gezagsfunctionarissen of
journalisten wordt deze nog eens verhoogd (+200%).
Strafverzwarend zijn verder: de aard en ernst van
de belediging (bijvoorbeeld spugen, een tirade) en
de mate waarin iemands eer of goede naam/morele
integriteit wordt aangerand of aangetast. Maar ook
zaken als medeplegen, evenementen, recidive en
discriminatoire aspecten spelen een rol.

Erkennen – 7. Waarom lieten ze het de rechter niet bepalen?

Vragen voor
leidinggevenden

Tip
Neem de aangifte/klacht van collega’s
serieus. Denk niet dat het bij voorbaat
geen zin heeft.
Je kunt als slachtoffer altijd voegen.
Ook als je niet wordt bijgestaan vanuit
het korps. Voegen kan tot aan de
strafzitting. Vraag eventueel hulp van
Slachtofferhulp Nederland.

Slachtofferrechten

Dilemma
>> Serieus nemen van onze
autoriteit als politie versus
onbelangrijke casus.
>> Een strafbare gedraging
versus incasseren hoort
gewoon bij je werk.
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8. Grappen maken
moet kunnen
Een hoofdagent die het maken van kwetsende
grappen aan de orde stelt

Het was tijdens een ochtenddienst. Samen met een andere
donkere collega werd ik op een bus ingedeeld. Een leiding
gevende merkte op dat we weer eens een zwarte bus hadden.
Ik schrok er van, stond op en zei dat ik het niet leuk vond
wat hij zei. Waarop een andere leidinggevende de opmerking
maakte dat mijn collega en ik wel moesten lachen, anders
zagen ze ons niet. Veel collega’s vonden dit grappig. Er werd
verder met geen woord meer over gesproken.
Ik vertelde dit verhaal korte tijd later aan een andere leidinggevende, in de
hoop dat hij mij kon adviseren. Hoe moest ik hier nou mee omgaan? Hij zei
dat de ene man gelovig was, dus nooit zoiets zou zeggen. De ander hield nu
eenmaal van grappen. Dat heeft mij niet echt geholpen.
Toch werd mij daarna door weer een andere leidinggevende gevraagd mijn
verhaal te komen doen op een bijeenkomst. Mijn ervaring had kennelijk toch
indruk gemaakt. De leidinggevende wilde graag dat ik zijn medewerkers
bewuster maakte van wat hun handelen met een ander kon doen. Sommige
collega’s hadden vooraf vraagtekens bij de bijeenkomst. Ze hadden zoiets
van ‘tegenwoordig mogen we ook niets meer zeggen’.
Ik probeerde duidelijk te maken dat grappen maken moest kunnen, maar dat
je je wel moest verdiepen in bij wie je wat wel of niet kunt zeggen en wanneer.
En dat er een verschil was of je een grap maakte met je beste vriend of in
een grote groep. Dat kan een heel ander effect hebben. Dit soort verschil van
interpretatie moet wat mij betreft binnen de teams bespreekbaar worden en
blijven. Wanneer kan ik tegen jou apenkop zeggen en wanneer niet?
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Realist

grapje
kwetsen

blank
of wit

aanspreken

Het korps bestaat uit verschillende mensen,
met diverse achtergronden en competenties.
Dat maakt ons wendbaarder en doeltreffender.
Hierdoor horen, zien en begrijpen we beter wat er
in de samenleving gebeurt. De politie wil van en
voor iedereen zijn; een politie waarin iedereen zich
kan herkennen en die iedereen kan vertrouwen
(bron: Intranet, ‘Bijna kwart instromers heeft een
diverse achtergrond’, 14 mei 2019).

echt luisteren

openheid
woordgebruik

Humor als kernkwaliteit

Hier moet het gesprek over
kunnen gaan. Elkaar zo
aanspreken, dat moeten
we niet doen.

Meer politie van en voor iedereen

etniciteit

diversiteit

bewust

Wat goed dat hij zijn
verhaal daarna toch kon
delen in de groep.

rol leiding
benaderbaar

onbewust

Optimist

moed

zonder
oordeel

zwart of donker

erkennen

Moeten we nou
zwarte of donkere
persoon zeggen? En is
het blank of wit?

Humor bij de politie is nodig, het relativeert. Je zou
kunnen zeggen dat het een kernkwaliteit is van de
meesten van ons. Maar het is ook onze valkuil. Soms
gaan we te ver en hebben we net te weinig oog voor de
ander. Het is onze uitdaging om ons gevoel voor humor
vast te houden en er tegelijk voor open te staan dat
sommige grappen niet kunnen. We hoeven het grappen
maken niet te stoppen. Daar lijkt het soms op, daar zit
dan ook onze allergie. Herken je dit patroon?

Vragen voor
leidinggevenden
>> Spreek jij je mensen altijd
aan op hun gedrag of op hun
woordgebruik, als het nodig is?
>> Ben jij je er bewust van wanneer
aanspreken nodig is?

Vraag jezelf eens af...
>> hoe makkelijk het is voor een
ander om jou aan te spreken op
je gedrag.
>> waarom je iemand bewust zou
willen kwetsen.

Als het nodig is om de huidskleur te
benoemen, dan zijn ‘zwart’ en ‘wit’ op dit
moment het meest geaccepteerd. Dit
kan veranderen omdat de maatschappij
verandert. Wat nu geaccepteerd is, is
dat straks misschien niet meer.

Te veel

Criticaster
Ik herken dit niet. Dit
gebeurt bij ons nooit.

Kernkwaliteit
Negatief
tegenover
gestelde

Valkuil

Tip

Positief
tegenover
gestelde

Balans

Allergie

Blijf met elkaar in gesprek welke woorden wel
of niet passen in een bepaalde context. Welke
woorden hebben de voorkeur van de ander?

Uitdaging
Te veel

Dilemma
>> Humor of kwetsen?

(bron: kernkwadrantenmodel van Ofman)
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9. Doe maar aangifte
Een hoofdagent die behoefte had aan steun

In die tijd werkte ik in de gebiedsgebonden politiezorg en had
ik een goede verstandhouding met de jongens in de buurt.
Toch stonden er op een dag vervelende dingen over mij op
muren geschreven. Mijn hele naam kwam er in voor.
Ik vond het heel erg naar en besprak het met mijn leidinggevende. Hij zei dat
ik aangifte moest doen en zegde toe dat het dan zou het worden opgepakt.
Ik deed aangifte en verder hoorde ik er niets meer over. Niemand die er nog
eens naar vroeg.
De eerstvolgende keer dat ik de straat op ging vond ik spannend, zeker toen
ik in de hoek kwam waar het op de muren had gestaan. Ik wist gewoon dat ik
daar direct weer heen moest om te laten zien dat ik mij niet zomaar uit het
veld liet slaan.
Mijn leidinggevende had op zijn minst kunnen vragen hoe het met mij ging
en mij kunnen vertellen wat er met de zaak ging gebeuren. Ik voelde mij in
de steek gelaten.
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bang zijn
betekenisvol afdoen
probleem oplossen
steun vragen
slachtofferrechten

Wist je dat…

voor je collega
opkomen

erkennen
steun blijven
vragen

Realist
Als ze hier al niets mee doen,
vind je het gek dat burgers
denken dat ze overal mee
weg kunnen komen.

Criticaster
We hebben nou eenmaal te
weinig capaciteit om alle
aangiftes op te pakken.
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... bedreiging strafbaar is als wordt gedreigd
met een bepaald type delict? Bijvoorbeeld
een bedreiging met moord/doodslag.

serieus
nemen

strafrecht

individuele
beoordeling

serieus nemen

steun geven

aangifte doen

voor jezelf opkomen

We moeten dit soort
incidenten blijven melden
bij onze leiding.

beschermen

autoriteit
politie

Optimist

steun
krijgen

Aanpak bedreiging
Afhankelijk van de omstandigheden (plaats, tijdstip,
aard) meld je een bedreiging bij je operationeel
coördinator (OPCO) /OVD) of teamchef. Een
bedreiging valt onder de aanpak Geweld Tegen Politie
Ambtenaren (GTPA). Laat de projectcode GTPA in de
BVH registreren bij de melding of aangifte in de BVH.
Doe altijd aangifte als het gaat om een strafbaar feit.

Waarom komt de
leidinggevende er
niet op terug bij zijn
medewerker?
Misschien omdat hij ten onrechte
denkt dat de medewerker wel
naar hem toekomt. Of omdat hij
zich niet kan voorstellen dat de
medewerker er last van heeft.

Vragen voor
leidinggevenden
>> Verwacht jij dat medewerkers
naar je toe komen?
>> Hoe zorg je ervoor dat mede
werkers naar je toe komen?
>> Wat doe je met meldingen
van medewerkers?

Vraag jezelf eens af...
>> hoe vaak je wordt bedreigd en
of je daar elke keer melding
van maakt.
>> wat je zelf kan doen en wat
je verwacht van de ander.
En spreek dit naar elkaar uit.

Tips

Sommige bedreigingen komen in aanmerking voor het
stelsel bewaken en beveiligen (SBB). Daarvoor is het
regionaal bureau conflict - en crisisbeheersing (RCCB)
het loket.

Ga in gesprek met het slachtoffer dat zich
bedreigd voelt, ook als het toch (nog) niet gaat
om een strafbaar feit. Kijk wat iemand zelf kan
doen en wat jij kunt of zelfs moet doen.
Gebruik nooit het woord ‘kansloze aangifte’.
Dat getuigt niet van respect. Aangifte doen
van een strafbaar feit is immers een recht.

Als je merkt dat je er last van houdt, blijf er dan niet
mee rondlopen. Vraag eventueel het Team Collegiale
Ondersteuning (TCO) om raad. Je teamchef is de eerst
verantwoordelijke ten aanzien van de zorg.

Slachtofferrechten

Dilemma
>> Aandacht versus waan
van de dag.
>> Objectieve ernst van de
bedreiging en de subjectieve
beleving van het slachtoffer
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10. Doen als een wijkagent
Een brigadier die slachtoffer was van huiselijk geweld

Het was in een tijd dat er weinig vrouwen bij de politie
werkten, ik geen collega in vertrouwen durfde te nemen
en ik het werkklimaat als heel onveilig ervoer. Ik trouwde
met een gescheiden collega en we kregen twee kinderen.
Hij bleek zijn emoties niet de baas te kunnen en ik werd
zijn boksbal. Achteraf hoorde ik dat hij onze kinderen
ook mishandelde, met name psychisch. Ik was er alert op,
maar hij manipuleerde en verdraaide de waarheid. Daarbij
moesten we in contradiensten werken.
Hij frustreerde mijn wedstrijdsport op hoog niveau en mijn familie woonde ver
weg. Ik had geen vrienden door het vele verhuizen, waardoor ik steeds meer
geïsoleerd raakte. In het gezin waar ik uit kwam, was ook sprake van huiselijk
geweld. Blijkbaar zocht ik mijn eigen trauma weer op. Als je zo opgroeit, wordt
het op een bepaald moment normaal, alsof dat in elk gezin zo is. Ik kan goed
dissociëren, daar waar het te eng wordt, teveel emoties komen, ga ik op mijn
ratio verder. Maar ik bleef te lang in deze modus, raakte los van mijn gevoel
en ging maar door. Op een gegeven moment kwam ik niet meer terug bij mijn
gevoel en negeerde mijn intuïtie. Dat is een valkuil die ik veel bij collega’s zie.
Het kwam niet in mij op om naar de huisarts te gaan met mijn blauwe plekken,
rode striemen en bloedneuzen. Ook meldde ik mij nooit ziek. Ik dacht dat het
allemaal aan mij lag. Ik wist niet meer wat waar en niet waar was. Uiteindelijk
kreeg ik een burn-out. Aan de maatschappelijk werkster vertelde ik voor het
eerst wat er bij ons thuis gebeurde. De traumasporen waren nog lang zichtbaar
bij mij en mijn twee dochters.
Na 21 jaar ging ik bij hem weg. De bom barstte na een zeer emotioneel gesprek
met mijn ex. Ik vertelde mijn teamchef mijn verhaal. Hij hoorde het aan, ging
weer verder en kwam er nooit meer op terug. Later sprak ik een groepschef
en vertelde met welke problemen ik zat. Ik zag onmiddellijk dat hij emotioneel
afhaakte. Dit kwam te dichtbij. Je oprecht interesseren in de ander, wat je
op straat ook doet als wijkagent, dat verwacht ik ook van een chef naar zijn
werknemers toe. Het gebeurde niet.
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Wist je dat…

beschermen

Leidinggevenden moeten hier
alert op zijn en doorvragen
over het privéleven van een
collega. Ook als het lastig
wordt.

Criticaster
Als ze het eerder had
gezegd, dan was het vast
sneller gestopt.
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Erkennen en beschermen – 10. Doen als een wijkagent

mentale
kracht

rol leiding
hulp krijgen

herstellen

eruit stappen

erkennen

bejegenen
hulp vragen

Realist

moed
tonen

doorvragen

Knap dat ze heeft doorgezet.
Wat werken er toch veel
sterke mensen bij de politie.

… op de website van www.huiselijkgeweld.nl
25 factsheets staan die informatie geven over
verschillende vormen van huiselijk geweld?
… op www.slachtofferwijzer.nl 27 hulpverlenende
organisaties staan die slachtoffers kunnen
helpen bij het verwerken van huiselijk geweld?
Ook voor andere doelgroepen, zoals slachtoffers
van diefstal of achterblijvers van vermissingen,
is het een handige site waarop de hulp staat
gerangschikt.

verwachtingen
uiten

relaties aangaan

Optimist

onder
ogen
zien

durven

in het heden staan

huiselijk
geweld

luisteren
depersonalisatie

open zijn

Ik begrijp dat niet, een
politiecollega die slachtoffer is
van jarenlang huiselijk geweld.

Vragen voor
leidinggevenden
>> Lukt het jou om lastige
onderwerpen te bespreken
en erop terug te komen?
>> Als jij iets moeilijk vindt, aan
wie vraag jij ondersteuning?

Vraag jezelf eens af...
>> bij wie jij openhartig durft te
zijn binnen de politie.
>> hoe jij omgaat met je eigen
herstel na een heftig incident.
>> hoe jij reageert als een collega
jou in vertrouwen neemt.

Laten we dat niet
veroordelen, maar kijken
wat we kunnen doen.

Wat kan je doen?
Stel dat een collega jou vertelt slachtoffer te zijn
geweest van huiselijk geweld. Behalve vragen en zo
nodig checken of iemand nu veilig is, is de aandacht
voor de ander het belangrijkste wat je kunt bieden.
Misschien vind je het ongemakkelijk. Of vind je dat
je je niet moet bemoeien met het leven van anderen.
Toch is het voor de ander belangrijk dat je iets zegt
en er later op terug komt.

Tip
Informeer je over huiselijk geweldsituaties.
Door kennis over het thema kun je betere
afwegingen maken in je werk.

Ben je zelf slachtoffer? Stap dan naar de huisarts
of bedrijfsarts. Een arts kan met je meedenken hoe
ermee om te gaan in jouw situatie. Bij Veilig Thuis kun
je terecht voor een luisterend oor, advies en hulp.
Zij kunnen ook onderzoeken wat er aan de hand is.
Schroom niet 112 te bellen als je onveilig bent.
Slachtofferrechten

Dilemma
>> Je oprecht interesseren in de
ander of wegkijken.
>> Het niet delen versus het niet
willen zien.
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11. Praat en leg uit
Verhaal van een hoofdagent van Surinaamse afkomst

Het bleef doorgaan. Ik werd drie avonden achter elkaar door
dezelfde politieambtenaar aan de kant gezet. Ik vroeg waar
hij mee bezig was. Hij antwoordde dat ik nu eenmaal op een
crimineel leek, ik moest voortaan maar in mijn dienstjas naar
mijn werk gaan.
Voor mij was de druppel toen ik aan de kant werd gezet en collega’s direct
begonnen te schreeuwen. Ik voldeed volgens hen aan een profiel. Toen ik vroeg
wat het profiel was, konden ze geen antwoord geven. Er waren omstanders bij,
dus liet ik het toe. Ik bleek niet degene die ze zochten. Ik stapte in mijn auto en
reed direct naar het lokale politiebureau om een klacht in te dienen. Mijn eigen
teamchef en directe collega’s steunden mij. Daar putte ik kracht uit. Ik wist dat
ik niet alleen stond. De klacht werd intern afgehandeld.
In een paar jaar tijd werd ik honderden keren in mijn woonplaats staande
gehouden, waarbij ik onrespectvol ben bejegend. Ook kreeg ik verscheidene
keren onterecht bonnen aangezegd. Wanneer ik mij vervolgens legitimeerde als
collega werd de bon verscheurd. Ik maakte er meldingen van en kreeg het advies
van het plaatselijke team om mijn te mooie auto te verkopen en te verhuizen. Ik
deed allebei.
Ik voelde mij machteloos en vroeg mij af of ik nog wel voor deze organisatie
wilde werken. Maar ik liet mijzelf niet uit het veld slaan, omdat ik een droom had
en iets wilde bereiken. Veel leidinggevenden steunden mij en maakten er werk
van. Tijdens een briefing werd een foto van mij getoond, met de mededeling dat
ik een collega was en ze mij met rust moesten laten als er geen aanleiding was.
Het stopte.
Ik snap heel veel en zie ook echt wel de problemen. Maar niet elke kleurling die je
ziet, is per definitie een slechte. Er moeten feiten en omstandigheden zijn wil je
iemands identiteit vorderen en vastleggen. Daar waar het kan moeten we praten
en uitleggen. Daar waar het niet kan, moeten we handelen.
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professionaliteit

We moeten onze ogen
niet sluiten, ook al
herken je het zelf niet.

profiel

regel

Realist

omschrijving verdachte

ogen openen

etnisch profileren

uitzondering

beroeps
deformatie

omstandigheden

… een burger een klacht kan indienen naar
aanleiding van een verkeerscontrole via een
‘melding’ op de app van de politie? Daarbij kan
tevens worden aangegeven of naar zijn of haar
mening sprake was van etnisch profileren.
… van etnisch profileren sprake is indien de
controle ‘uitsluitend of in overwegende mate is
gebaseerd op etnische of religieuze kenmerken’
(Hoge Raad, 1 nov. 2016).

werkervaring

functioneel

arrest hollende
kleurling

Ongelooflijk dat hij zich
niet uit het veld heeft
laten slaan.

erkennen

Optimist

vooroordelen

Wist je dat…

feiten

ogen sluiten ontkennen

rol leiding

bejegenen

selectiviteit

Waarom al die
aandacht voor etnisch
profileren? We doen toch
echt gewoon ons werk?

kunnen uitleggen
vakbekwaamheid

Waarom wordt er zo
doorgezeurd over etnisch
profileren? Wat een gedoe,
ik doe gewoon mijn werk.
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>> Hoe herken je dit gedrag?
>> Wat doe jij eraan om dit
gedrag te voorkomen?
>> Wat doe je eraan als je dit
gedrag herkent?

Vraag jezelf eens af...
>> of je een staande houding altijd
aan de burger kunt uitleggen
en dat ook doet.
>> hoe vaak jij wekelijks wordt
gestopt voor een verkeers
controle.
>> waarom sommige collega’s zo fel
zijn op dit onderwerp. Als zij het
doel van hun staande houdingen
goed kunnen uitleggen, dan gaat
het toch niet over hun optreden?

Tips

Overdenking

Criticaster

Hoe zou jij het vinden
als je de tip krijgt om maar
je dienstjas aan te trekken
in je vrije tijd?

Vragen voor
leidinggevenden

Ik heb vaak naar mijn hoofd geslingerd
gekregen ‘zeker omdat ik gekleurd ben’. En dan
zei ik: ‘Nee hoor, omdat u een overtreding hebt
gepleegd en het maakt mij niet uit wie ik voor
me heb, ik spreek u hier op aan.’ Ik ben daar heel
duidelijk in. Dan heb je al 90% gewonnen.
We vragen collega’s om het gesprek erover
niet uit de weg te gaan, ook niet op straat.
Want we moeten we ons ervan bewust blijven:
bij elke controle moet je de aanleiding en het
doel kunnen uitleggen. Zodat elke burger snapt
en gelooft: de politie wil niet etnisch profileren,
maar professioneel controleren.

Het korps weet dat etnisch profileren voorkomt en
keurt het af. Het is in strijd met onze opvattingen
over goed politiewerk en met de wet.
Beschuldigingen van niet professioneel optreden
raken collega’s in hun vakmanschap, maar ook in
hun persoonlijke integriteit. Hoe komt het toch dat
voor de collega’s deze boodschap harder aankomt
dan bijvoorbeeld het gegeven dat wij nog niet
alle slachtofferrechten voldoende naleven?
Wat denk jij?

Slachtofferrechten

Dilemma
>> Etnisch profileren versus
gewoon je werk doen.
>> Hokjes denken versus feiten
en omstandigheden.
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12. Ik zette mijn masker af
Een ex-collega met complexe PTSS

We hadden het thuis moeilijk. Ik was acht toen mijn moeder weer eens
een vriend had, die mij en mijn zusje seksueel misbruikte. Op een dag
mishandelde hij mijn broers en moeder. Ze riep dat ik de politie moest
bellen. Ik durfde dat niet, dus belde ik mijn oma. Zij kwam en stuurde
hem het huis uit. Hij was woest, ging zelf naar de politie en vertelde
dat mijn moeder niet voor ons kon zorgen. Zij was er niet toen de
politie kwam. Ik deed open en zag twee mannen in uniform. Doodeng.
Ze vroegen of er iets aan de hand was. Ik zei dat alles in orde was en
deed de deur dicht. Ze lieten zich foppen door een meisje van acht.
Toch ging ik bij de politie. Ik dacht, ik ga het anders doen, beter. Ik vond het
leuk op de politieschool, maar zette vaak een masker op. Niet alleen vanwege
mijn jeugd, maar ook omdat er veel insinuerende grappen werden gemaakt over
mijn lesbisch zijn. Dankzij een paar goede collega’s hield ik het vol. Later werd
mijn vriendin gestalkt door een andere vrouw. Zij diende een klacht in omdat ik
haar zogenaamd bedreigd had met mijn vuurwapen. Mijn leidinggevenden bleven
vierkant achter mij staan. Dat was voor mij heel wezenlijk.
Ik denk dat ik niet geschikt was voor de noodhulp. In crisissituaties wilde ik meer
tijd, terwijl we door moesten naar de volgende melding. Maar het politiewerk
gaf mij ook het gevoel dat ik leefde. Ik zocht spanning en was gewend om in
de overlevingsstand te staan. Mijn stress bleek chronisch, ik zocht hulp en nam
mijn districtschef in vertrouwen. Er was geen geld voor therapie, maar hij zorgde
ervoor dat ik toch kon gaan. Hij was er voor mij, dat vergeet ik nooit meer.
Ik ging bij de politie omdat ik ertoe wilde doen. Ik was altijd bang dat ik minder
waard was door wat ik had meegemaakt. Dat compenseerde ik door altijd de
beste te willen zijn, ook in de 20 jaar dat ik zedenrechercheur was. Uiteindelijk
vertelde ik openlijk over mijn gewelddadige jeugd. Collega’s reageerden heel
anders dan ik al die jaren had verwacht. Het was hartverwarmend. Helaas
moest ik vanwege mijn complexe PTSS (posttraumatische stressstoornis, red.)
weg bij de politie. Ik rouwde een jaar, zo erg vond ik het. Het was een heftige,
maar prachtige tijd bij de politie.
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hersenen

afschuw

in het lichaam

verbinding
met jezelf

hulpeloosheid

ontregeld

zich levend willen
voelen

onvermogen
rol leiding

echt gebeurd

Realist
Veel collega’s hebben zelf ook
een verhaal; hoe zorgen we
ervoor dat dit een kracht is in
plaats van een valkuil?

spanning bewust
opzoeken

ertoe willen doen
doorvragen, maar
traumasporen
niet naar details

werking amygdala/
reptielenbrein

kapot

... de staat aansprakelijk kan zijn als de politie
weet of had kunnen weten dat er sprake is van
(ernstige) kindermishandeling, bijvoorbeeld
door herhaalde meldingen? En niet voldoende
maatregelen neemt om dit te doen stoppen?
Op grond van het Europese Verdrag van de
Rechten van de Mens (EVRM) kregen vier kinderen
uit het Verenigd Koninkrijk schadevergoeding
toegewezen omdat de politie hen niet had
beschermd (bron: EHRM, Z. and Others v. the
United Kingdom, no. 29392/95, 10 May 2001).

fysieke
gevolgen

verbinding met
de ander

Die leidinggevenden bleven
vierkant achter haar staan.
Mooi voorbeeld.

intense angst

continu alert zijn

Optimist

Wist je dat…

niet kunnen voelen

Dit is wat er gebeurt in je hersenen

Een professionele houding
is ook dat je enige distantie
hebt, daar moeten we als
organisatie scherper op zijn.
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>> Stappen medewerkers wel eens
naar je toe om je in vertrouwen
te nemen?

Vraag jezelf eens af...
>> hoe jij reageert als een collega
zelf slachtoffer geweest is van
een ernstig feit, maar dat nooit
met iemand heeft gedeeld.

Waarom zoeken
mensen spanning op,
terwijl ze al zo veel hebben
meegemaakt?

Als we schokkende gebeurtenissen meemaken, treden de
emotionele hersengebieden in werking: het middelste gedeelte,
dat de hormoonhuishouding regelt en het onderste gedeelte,
dat de reflexen regelt. Het rationele deel van het brein blokkeert
(bewustzijn). We schakelen over op primitievere manieren
van overleven: vechten, vluchten of verstijven. Dit gebeurt bij
iedereen. Er zijn diverse manieren om je lichaam weer te kalmeren,
zie de tips bij verhaal 3.

Criticaster

Vragen voor
leidinggevenden

Omdat spanning
het gevoel geeft
dat ze leven.

Bij getraumatiseerde mensen is
deze stressreactie echter chronisch.
De hersenen kunnen dan geen onder
scheid meer maken tussen reëel en
denkbeeldig gevaar en je leeft in een
staat van constante waakzaamheid.
Dit is heel ongezond en het duurt
veel langer om te herstellen.
Slachtofferrechten

Tip

Dilemma

Soms voel je aan bij een collega dat er iets
speelt. Vraag ernaar, zonder de details te
hoeven weten. Het alleen al belangstelling
tonen, doet goed.

>> Het is onzichtbaar versus
het is er niet
>> Eigen slachtofferschap delen
of voor je houden
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Nawoord

Waar gaan de
slachtofferrechten
bij de politie over?

Waar staan
de slachtoffer
rechten?

De collega’s die de moed hadden om over hun eigen
slachtofferschap te vertellen, hadden tevens het lef
om te delen hoe hiermee in hun geval is omgegaan.

Thema’s:
1. Informatie
2. Hulp
3. Bescherming
4. Aangifte doen
5. Zich laten bijstaan
6. Vragen om vertolking
7. Schadevergoeding
8. Contact met de verdachte
9. Correcte bejegening en indienen klacht

De slachtofferrechten zijn vastgelegd in:
• het Wetboek van Strafvordering / wet
ter implementatie van de EU-richtlijn
minimumnormen slachtoffers;
• het Besluit slachtoffers van strafbare
feiten (Besluit van 24 augustus 2016,
houdende regels voor de rechten, de
ondersteuning en de bescherming
van slachtoffers van strafbare feiten);
• de Aanwijzing slachtofferrechten van
1 juli 2018;
• de Regeling algemene informatie
voorziening slachtoffers (Regeling van
de Minister van Veiligheid en Justitie
van 29 maart 2017, nr. 2045950);
• de Regeling verstrekken zaaks
informatie aan slachtoffers (Regeling
van de Minister van Veiligheid en
Justitie van 29 maart 2017, nr. 2045955).

Als van ons wordt verwacht dat we slachtofferrechten
naar burgers toe naleven, mogen we het vertrouwen
hebben dat dit intern ook gebeurt. Niet voor niets wordt
bij de veiligheidsinstructies in het vliegtuig altijd gezegd
dat we éérst aan ons eigen zuurstofkapje moeten
denken, voordat we aan anderen hulp kunnen bieden.
Het zit niet in onze cultuur om steun te vragen of elkaar
aan te spreken. Het idee is dat er gedoe van komt, terwijl
dit juist noodzakelijk is om goed te kunnen functioneren,
als collega maar ook als mens. Wanneer we elkaars
dilemma’s openlijk bespreken en de ander ruimte geven,
ontstaan er mogelijkheden voor een eerste volgende
stap. We kunnen niet alle dilemma’s meteen oplossen,
maar ze wel bespreekbaar en draaglijker maken.
Heb je naar aanleiding van dit boekje behoefte aan
reflectie op je eigen ervaringen, zoek dan steun.
Dat kan intern bijvoorbeeld bij een fijne collega, je
leidinggevende, het team Veilig en Gezond werken of
een vertrouwenspersoon.
Hester Hageman, landelijk implementatiemanager
slachtofferrechten
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