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Politie, politiek en 
politiechefs

In de columns die Piet van Reenen tegen-
woordig onder andere voor NRC.nl schrijft, 
wordt hij door het format gedwongen te 
vereenvoudigen en kort en bondig te zijn. 
Ongehinderd door dergelijke praktische 
beperkingen schetst de emeritus hoogleraar 
Politie en Mensenrechten in zijn boek Politie-
chefs breeduit en met volle diepgang zijn 
perspectief op de ontwikkelingen van de 
politieorganisatie in de nadagen van rijks- en 
gemeentepolitie, in de periode van de regio-
nale politie en tijdens de start van de natio-
nale politie. Hij kiest daarvoor een boeiend 
perspectief, namelijk dat van het functione-
ren van de politiechefs. Voor de oudere lezer 
geeft dit een feest van herkenning. Helaas 
met een afdronk die tot somberheid stemt.

Over leiding geven en macht
Het is een intensieve studie geworden, waarin 
Van Reenen vele politiechefs heeft geïnter-
viewd. We kunnen in deze recensie slechts 
ten dele recht doen aan de rijke inhoud. 
Daarom raden we u aan het boek zelf te lezen.

Overduidelijk blijkt de liefde van de 
schrijver voor het politievak. De samenleving 
verandert op een grillige manier. De politie is 
daarbij hoeder van de bevolking en een 
neutrale en apolitieke uitvoerder van de wet. 
Haar kracht is de unieke combinatie van 
onophoudelijke beschikbaarheid en gewelds-
bevoegdheid. Het bijzondere zit hem in het 
direct handelen in de onmiddellijkheid van 
een probleem met de altijd aanwezige drei-
ging van onbeheersbaarheid. Een verkeerde 
inschatting van een agent kan rampzalig of 
zelfs dodelijk zijn.

Het boek gaat over hoe je leiding geeft aan 
zo’n organisatie. Van Reenen geeft een helder 
en gedetailleerd beeld van de veranderende 
rol van de politiechef in de loop van vele 
jaren. Met de politisering van veiligheid is 
ook het werk van de politiechef complexer en 
politieker geworden. Daarom is het tegelij-
kertijd een boek over macht en over wat 
macht met het politievak gedaan heeft.

Veranderende functie
Via een aantal analyselijnen neemt Van 
Reenen ons mee in zijn visie op de ontwikke-
lingen. Zo beschrijft hij de maatschappelijke 
bewegingen, de toenemende kwetsbaarheid 

van de politiechefs naar aanleiding van 
crisissituaties en de verhouding tot media-
logica.

In deze recensie volgen wij twee andere 
door hem gevolgde lijnen. De eerste verloopt 
via het politiebestel. Van Reenen beschrijft 
hoe de politiechefs van de regionale korpsen 
meer en meer klem kwamen te zitten tussen 
hun lokale, gemeentelijke bestuurders en de 
landelijke opdracht en ambities van de 
politiek. Probleem was dat de regio’s van 
niemand waren: het was een ‘zwevend bestel’. 
De regering bood de politiek ‘veiligheid’ aan 
als beleidsdoel en legde zich toe op sturing 
van de politie. 

Tegelijkertijd werden burgemeesters, 
zeker in de grote steden, meer en meer veilig-
heidsburgemeesters, die zich directe zeggen-
schap over de politie veroorloofden. In die-
zelfde tijd trok het OM de opsporing naar zich 
toe. Deze strijd tussen stad en staat leidde 
uiteindelijk tot de vorming van de nationale 
politie. Op zo’n wijze, dat het er soms op leek 
dat alsof de minister zelf op de stoel van de 

korpschef is gaan zitten. Andersom gold 
hetzelfde: heel de korpsstaf is bezig met ‘Den 
Haag’; de functie van korpschef is politiek 
geworden.

De conclusie is dat in de loop der jaren 
anderen in toenemende mate de zeggenschap 
over de politie opeisten, wat Van Reenen tot 
de constatering brengt dat de politie meer en 
meer werd onteigend. Dat heeft de functie van 
politiechef grondig veranderd.

Veranderende sturing
De tweede analyselijn die Van Reenen 
beschrijft, is die van de veranderende sturing 
op het politiewerk. Door toenemende presta-
tiedruk ontstond resultaatsturing, met op het 
hoogtepunt resultaatdoelstellingen en presta-
tiebekostiging. Politieleiderschap ontwik-
kelde zich tot het managen van de organisa-
tie.

Natuurlijk had ook dit zijn weerslag op het 
profiel van de politiechefs. Zij werden 
publieke managers die geacht werden uit te 
voeren wat het bevoegd gezag in zijn beleids-
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plannen had opgenomen. Politiechefs, van 
hoog tot minder hoog, moesten passen in het 
beeld van een betrouwbare ambtenaar: 
deskundig, loyaal en (voor de buitenwereld) 
niet al te zichtbaar. Zij stonden immers 
slechts aan het hoofd van een uitvoerings-
organisatie, die door de politiek werd aange-
sproken op veelal telbare prestaties.

Van Reenen wijst er terecht op dat de 
gevolgen niet achterbleven. Het wezenlijke, 
onderscheidende en betekenisvolle van het 
politiewerk in de samenleving is met deze 
ontwikkeling uit beeld geraakt. Van Reenen 
zegt het zo: de ziel werd uit het politiewerk 
gehaald.

Interessant is hoe Van Reenen afsluit. 
Noemde hij de korpschefs in het vorige 
‘zwevende’ bestel nog ‘zwevende’ politie-
chefs; de huidige korpschef heeft vooral een 
gepolitiseerde rol en de politiechefs van de 

eenheden zijn naar zijn opvatting overgangs-
figuren. Van aankomende politiechefs wordt 
reparatiewerk verwacht om de politie weer 
haar volle betekenis in de samenleving terug 
te geven, die zich kenmerkt door een eigen en 
waardengedreven professionele eigenheid. 
Van Reenen stelt: een nieuwe visie wordt niet 
gevraagd, maar is wel nodig.

Betrokkenheid
Het boek is een boeiende en betrokken studie. 
Wat intrigeert is de spanning die je voelt bij 
de schrijver: enerzijds tref je een neutrale 
wetenschappelijke distantie, anderzijds is 
hier toch een politieman aan het woord met 
heel veel liefde voor het vak. Zijn betrokken-
heid is zo groot dat het erop lijkt dat Van 
Reenen moeite had om te stoppen, want de 
ontwikkelingen gaan maar door. Wat ons 
betreft had zijn verhandeling nóg meer  

geïllustreerd mogen worden met herkenbare 
voorbeelden uit het verleden en heden. Maar 
buiten dat is het boek evengoed al een feest 
van herkenning, dat aanzet tot actie om 
droefenis over de toekomst te boven te komen.

De waardering voor Piet van Reenen als 
auteur was al groot: de redactie van Het 
Tijdschrift voor de Politie stelde eind 2016 de 
jaarlijkse Piet van Reenen-prijs in voor het 
beste artikel. Maar met het boek Politiechefs 
is de waardering voor Piet van Reenen als 
auteur alleen maar groter geworden. «
P. van Reenen (2016), Politiechefs, uit de 
onderzoeksreeks Politieacademie, uitgeverij 
Boom Criminologie, 352 pagina’s, ISBN 978 
94 623 6691 6.

– Recensenten: Jaco van Hoorn en Claudia 
Verhagen
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Met de Zakboeken Politie 
handelt u uw zaken snel 
en efficiënt af ! Onmisbaar in uw dagelijkse praktijk

De Zakboeken zijn stuk voor stuk handzame uitgaven 
met overzichtelijke, actuele en betrouwbare informatie 
die u in uw dagelijkse praktijk nodig heeft. Onmisbaar 
voor hulpoffi cieren van justitie en overige algemene en 
buitengewone opsporingsambtenaren. En een ideale 
ondersteuning voor specialisten in de opsporing, 
advocaten, offi cieren van justitie en strafrechters.

Nieuw in 2018
Een kleine greep uit de verwerkte actualiteiten:
Wetswijzigingen: rechts-, consultatie- en verhoor-bijstand, 
ophouden onderzoek, witwassen, enz.
Jurisprudentie: overzichtsarresten oplichting en 
witwassen, onderzoek inbeslaggenomen voorwerpen 
(zoals pc’s/smartphones),  peilbaken, controle 
voertuigen, enz.
Zie voor een compleet overzicht per zakboek 
zakboekenpolitie.com

Meer informatie of bestellen: wolterskluwer.nl/politie

Wilt u zaken beter en sneller afwerken? En wilt u 

onnodig herstelwerk en vertraging bij de verdere 
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