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Politiecommunicatie: 
het gaat om gunnen, 
durven, loslaten

Eric Stolwijk, tot 
1 maart 2016 
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catie van de politie, 
tegenwoordig 
geassocieerd 
partner van bureau 
Schinkelshoek & 
Verhoog in Den 
Haag.

De complexe politiek-bestuurlijke en publicitaire omgeving van de politie 

zorgt nogal eens voor een verkramping in de externe communicatie, zo 

wordt in deze bijdrage vastgesteld. Veel partijen oefenen invloed uit op 

de communicatie door de politie en dat komt de transparantie, snelheid 

en duidelijkheid niet altijd ten goede. Wat moet er gebeuren om uit deze 

‘kramp’ te raken? Een schets van de praktijk, de problemen en de kansen.

Dit is de nieuwe werkelijkheid van de politie. Het 
is voor de politie moeilijk om snel en adequaat te 
reageren op onjuiste berichtgeving. De complexe 
politiek-bestuurlijke en publicitaire omgeving 

van de sterke arm zorgt nogal eens voor een soort verkram-
ping in de communicatie met de buitenwereld. Wat te doen 
om deze verkramping weg te nemen? Daarvoor is er niet één 
oplossing. Er zijn geen gemakkelijke antwoorden, het is 
vooral een zaak van gunnen, durven en loslaten.

Chaka Laguerre is de naam van een Amerikaans-
Jamaicaanse juriste die stage loopt bij het Internatio-
naal Gerechtshof in Den Haag. Op 25 januari veroor-
zaakte zij een gevaarlijke situatie in het verkeer, 
weigerde vervolgens aan politiemensen haar identi-
teitsbewijs te laten zien en verzette zij zich tegen haar 
aanhouding. Aldus de politie. De volgende dag meldde 
ze op haar Facebookpagina dat ze was mishandeld en 
racistisch was bejegend door de politie. Het bericht 
ging de hele wereld over. Volgens bewakingsbeelden 
was hiervan geen sprake, zo concludeerden ook de 
journalisten die de beelden mochten zien. De politie 
eiste excuses, het bericht verdween van haar FB-
pagina, maar de schade voor de politie was aangericht.

Timothy heet de 25-jarige Tilburger en hij houdt 
van een broodje döner. Zo weet Nederland sinds 18 
januari. Op die dag kwam Timothy namelijk in 
botsing met een buschauffeur en met een aantal 
politiemensen. Hij wilde, ondanks de huisregels, 
niet stoppen met eten, weigerde de bus te verlaten, 
ook niet toen dit door de agenten werd gevorderd en 
hij verzette zich tegen z’n aanhouding.

De aanhouding werd gefilmd door een andere 
passagier. Nog voordat de agenten hun proces-ver-
baal hadden uitgewerkt, werd op social media 
schande gesproken van hun actie. ’13 agenten in 
actie bij busruzie over döner’, kopte het AD. In 
RTL Late Night mocht Timothy die avond uitge-
breid zijn verhaal doen.

Communicatie is geen rustig bezit …
Om de verkramping beter te begrijpen is het zaak te weten 
hoe de communicatie is georganiseerd en wie het voor het 
zeggen heeft. De communicatie door de politie is geen rustig 
bezit, zoveel is zeker. De politie is de enige overheidsorga-
nisatie die 24/7 aanspreekbaar en bereikbaar is. De politie 
is 24 uur per dag, zeven dagen op straat om een bijdrage te 
leveren aan de openbare orde en veiligheid. Waakzaam en 
dienstbaar. Maar ook kwetsbaar, want politiemensen doen 
hun werk aan de rafelranden van de samenleving, moeten 
burgers helpen, maar ook controleren en zo nodig corrige-
ren. De samenleving wordt individueler, het debat polari-
seert, meningen lijken belangrijker dan feiten. En iedereen 
heeft tegenwoordig in de vorm van sociale media zelf podia 
ter beschikking om luid en duidelijk een boodschap de 
wereld in te sturen.
… maar wel een gewild bezit
De zeggenschap over de communicatie door de politie is al 
jaren een onderwerp van discussie. Binnen en buiten de 
politie. Voor de een was de Machiavelliprijs voor de korps-
chefs van de vier grootste korpsen een hoogtepunt, voor de 
ander een dieptepunt. Achteraf staat vast dat het in ieder 
geval een keerpunt was. De korpschefs kregen de prijs in 
1993  voor hun markante bijdrage aan de communicatie 
tussen politiek, overheid en burgers. De jury beargumen-
teerde dat als volgt: ‘Zij traden uit de schaduw van politieke 
gezagsdragers als burgemeesters en ministers en werden 
herkenbaar als zelfstandige autoriteiten.’

Maar al te vaak leidde dit echter tot irritatie van deze 
politieke gezagsdragers. Het jaar erop brak de IRT-affaire 
los en stonden de korpschefs, die bij de uitreiking nog 
gebroederlijk naast elkaar zaten, lijnrecht tegenover 
elkaar. Deze affaire werd door kabinet en burgemeesters 
aangegrepen om de politietop ‘terug in het hok’ te stop-
pen. 

Dat veranderde niet met de komst van nationale poli-
tie. Toen kwartiermaker Gerard Bouman in mei 2011 
aantrad, liet minister Opstelten er geen twijfel over 
bestaan: ‘Er is tot aan de inwerkingtreding van de nieuwe 
Politiewet maar één woordvoerder van de politie en dat 
ben ik.’ In de praktijk betekende dit dat er over de plan-
nenmakerij voor nationale politie weinig werd verteld aan 
de media, ondanks vele vragen. Ook intern bleef de 
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communicatie over de bouw van één korps noodgedwon-
gen beperkt.

Dit leidde tot de, voor ons communicatiemensen, onver-
teerbare situatie dat de namen van de leden van de korps-
leiding en van de politiechefs extern eerder bekend waren 
dan intern. En dat Gerard Bouman zich pas eind 2012 
intern mocht presenteren als de eerste korpschef van het 
nationale korps. Kritische verhalen in de media kregen 
geen weerwoord uit de politie, maar werden pas tegen-
gesproken in brieven aan de Tweede Kamer. 

Het had ook tot gevolg dat verwachtingen over de vor-
ming van nationale politie fors werden  opgeschroefd. 
Overvallen, inbraken, cybercrime. Met de komst van natio-
nale politie zou alles aangepakt en opgelost worden. De 
Nationale Politie als Haarlemmer Olie. Als kwartiermakers 
wisten we dat dit zeker in de eerste jaren niet zou gaan 
werken. Reorganiseren betekent nu eenmaal verlies aan 
energie en zorgt altijd voor een dip in de ‘productie’.

‘Communicatie is bedrijfsvoering’ 
Binnen de politie heeft de zeggenschap over communicatie 
al in de kwartiermakersfase van de bouw van Nationale 
Politie geleid tot discussie.  Dat begon met de opdracht die 
de kwartiermaker politie in mei 2011 kreeg overhandigd 
van de minister. Daarin stond als uitgangspunt dat Commu-
nicatie tot de bedrijfsvoering van het korps behoorde.

Voor velen was duidelijk dat communicatie geen bedrijfs-
voering was en dat deze positie tot spanningen zou gaan 
leiden. Communicatie schurkt aan tegen de operatie en moet 
rechtstreeks door de operatie of namens de operatie worden 
aangestuurd. Communicatie is zoveel meer dan de gelijkna-

mige afdelingen, het is een functie die rechtstreeks raakt aan 
de legitimiteit van de politie. Dat zou moeten betekenen dat 
de leiding dit onderdeel rechtstreeks aanstuurt.

Die eerste positionering bij bedrijfsvoering is leidend 
geweest bij het gehele verdere proces van inrichting en 
aansturing. Communicatie was (zeker ook in de reorganisa-
tie) belangrijk, maar moest fors bezuinigen. Een kwart van 
de communicatiefuncties moest verdwijnen, het budget 
werd gehalveerd, de aansturing zweefde tussen operatie en 
bedrijfsvoering. En ondertussen werd er gereorganiseerd en 
werd de roep om meer communicatie luider. En terecht. Dat 
wij daaraan, ondanks de hobbels en kuilen in de weg, 
onvoldoende hebben kunnen voldoen voelt nog steeds aan 
als een nederlaag.

Een ander gevolg van deze positionering was dat Com-
municatie net als de andere bedrijfsvoeringsonderdelen 
gecentraliseerd zou worden. De kwartiermakers van de 
eenheden, de latere politiechefs, zagen in deze periode de 
zeggenschap over hun bedrijfsvoering en hun financiën naar 
‘nationaal’ verdwijnen. De kwartiermakers van de eenheden 
legden zich hier mokkend bij neer, maar de streep werd 
getrokken bij communicatie. De plannen voor centralise-
ring van de communicatiefunctie veroorzaakten op een 
voorbereidende conferentie in Noordwijk een soort revolte. 
‘Het kan toch niet zo zijn dat ik straks in de driehoek zit en 
dat ik voor de woordvoering in een bepaalde zaak met Den 
Haag moet bellen’, was een veelgehoorde opmerking.

Het verzet was dermate breed dat Gerard Bouman zich 
genoodzaakt zag de afdelingen Communicatie hiërarchisch 
in de eenheden te laten. Functioneel-inhoudelijk werd de 
aansturing de verantwoordelijkheid van de directeur Com-
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Brand, Wiarda, Nordholt, Hessing: Machiavelliprijs 1993. Hoogte- of dieptepunt, het was in ieder geval een keerpunt.
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municatie. Hiermee werd op voorhand een natuurlijke 
spanning tussen lokaal en nationaal ingebouwd. Dat was 
overigens ook bij het centrale model het geval geweest.

Wie gaat er eigenlijk over?
Wie gaat er eigenlijk over de communicatie door de 
grootste overheidsorganisatie van ons land? Je zou den-
ken: de korpschef, maar dat is te eenvoudig. De lijnen van 
de communicatie volgen namelijk de lijnen van het gezag.

Optreden van de politie leidt, door tal van oorzaken, 
vaak tot vragen. Van burgers, bedrijven, instanties, 
media, gemeenteraden, de Tweede Kamer. Waarom heeft 
de politie dit gedaan of juist niet gedaan, waarom nu, 
waarom op deze manier, kon het niet anders? Verzin het 
maar.

Deze vragen worden in eerste instantie door de politie 
beantwoord, maar in de meeste gevallen schuift het stokje al 
snel door naar het gezag. Het gezag (burgemeester, minister 
of OM) moet immers verantwoording afleggen voor het 
politieoptreden. En bij verantwoording hoort zeggenschap, 
zeker over communicatie, want die is van belang bij de 
beeldvorming. En beeldvorming is van levensbelang in een 
mediacratie als de onze.

Op lokaal niveau zijn het dus de (regio)burgemeesters 
die via hun politiechef de regie claimen in de communicatie 
als het gaat over openbare orde en veiligheid. Het gezag 
over deze politietaken ligt immers bij de burgemeester. Dat 
is ook degene die verantwoording moet afleggen aan de 
gemeenteraad.

Op nationaal niveau is dat de minister. Die kan hierover 
worden bevraagd door Kamerleden, maar heeft evenzeer 
een eigen belang. Ministers willen zo min mogelijk ‘gedoe’ 
en hebben ook wel eens de behoefte om in de media te 
verschijnen met successen en plannen. 

Bij Kamervragen en raadsvragen doet de politie geen 
eigen woordvoering meer, want het is volgens de ambtelijke 
regels ‘niet netjes’ om de gemeenteraad of de Tweede Kamer 
via de media van informatie te voorzien. ‘Netjes’ richting 
volksvertegenwoordiging, lastig voor de organisatie die de 
kans loopt dat het mediabeeld in de tussentijd in negatieve 
zin kantelt. 

Het Openbaar Ministerie (OM) eist ook een deel van de 
zeggenschap op. Het OM bepaalt hoe er gecommuniceerd 

moet worden over de prioriteiten bij de aanpak van criminali-
teit en over de voorlichting in concrete onderzoeken. Persbe-
richten en woordvoering over strafrechtelijke onderzoeken 
worden in de regel voorgelegd aan een officier van Justitie.

De minister gaat over de communicatie over het nationale 
beleid, de (regio)burgemeester over de communicatie over 
openbare orde en veiligheid en het OM over de communica-
tie in onderzoeken. Op papier blijft er niet zoveel over, zo is 
de wrange constatering. Als je de regels echt volgt dan is 
Nederlands grootste overheidsorganisatie communicatief 
afhankelijk van anderen.

Oké, de interne communicatie is een zaak van de korps-
chef. Da’s mooi in tijden van reorganisatie waarin interne 
communicatie belangrijk is. Communicatie binnen het 
korps kent z’n eigen uitdagingen. Als het gaat om de grote 
beslissingen over de personele reorganisatie bijvoorbeeld, 
dan worden die genomen in het overleg tussen korps, vak-
bonden, ministerie en medezeggenschap. Door de manier 
waarop deze ‘polder in het klein’ in de praktijk werkte, 
werden de 65.000 collega’s meerdere keren opgezadeld met 
onbegrijpelijke, onvolledige en onleesbare communicatie. 
Tot mijn grote spijt. 

De rauwe werkelijkheid
Toch heeft de politie in de afgelopen jaren vooruitgang 
geboekt op het terrein van communicatie. Door de vorming 
van één korps is er tenminste één visie op hoe de politie zou 
moeten communiceren en één aanpak. En niet 26 verschil-
lende. Die ene visie wordt zeker nog niet overal eenduidig 
uitgevoerd, maar dat is een kwestie van tijd. En zekere 
verschillen mogen er blijven.

De politie is, los van de dagelijkse woordvoering, veel 
actiever bij het vertellen van het eigen verhaal. In de media, 
via blogs, vlogs, boeken, waar niet. In deze verhalen laten 
politiemensen de rauwe werkelijkheid zien. Hun dilemma’s, 
twijfels, soms ook emotie. Het geeft politiemensen een 
gezicht. Ik durf de stelling aan dat er geen andere onderne-
ming of organisatie is waar zoveel mensen sociale media 
gebruiken voor hun werk. Jazeker, met vallen en opstaan, 
maar het gebeurt wel. Politie.nl speelt een stuwende rol in 
de digitale communicatie tussen politie en burger. Politie.nl 
is al twee jaar tot beste website van het jaar uitgeroepen.
Het ‘gedoe’ en de kritiek gaan bijna nooit over deze kant van 
de communicatie, maar vrijwel altijd over de woordvoering 
bij incidenten en ontwikkelingen op het vlak van veiligheid, 
openbare orde en criminaliteit. Ook op dit gebied hebben 
we in de afgelopen jaren lessen geleerd. Op het terrein van 
crisiscommunicatie en sociale media heeft de politie forse 
vooruitgang geboekt, al vraagt dat elke dag onderhoud en 
bewaking.

Toch is het belangrijk dat de politie ook over deze onder-
werpen een eigen geluid kan laten klinken. Al was het maar 
omdat de expertise en ervaring van de politie op deze 
gebieden van belang zijn voor het maatschappelijk debat. 
Los daarvan is het ook in het voordeel van het gezag dat de 
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politie zich kan uitspreken. Een ‘blauwe bijdrage’ aan het 
debat komt soms beter over dan dezelfde informatie in 
politiek-bestuurlijke taal.

Communicatie als ‘wanhopige 
krachtsinspanning’
Dit alles leidt tot een communicatie die soms verkrampt is. 
Ik kan het niet anders noemen. Volgens Van Dale betekent 
dit ‘krampachtig’ en ‘onnatuurlijk’, met ‘wanhopige krachts-
inspanning’. Een herkenbaar beeld. De politie zit soms 
klem tussen de belangen van partijen en betrokkenen. Dan 
zou de politie best willen vertellen wat er aan de hand is, 
maar dan worden de luiken gesloten in opdracht van het 
gezag.

In het gunstigste geval kan en mag de politie deze spa-
gaat uitleggen, maar het gebeurt nog wel eens dat zelfs dit 
niet mogelijk is. Daaruit zou immers zomaar kunnen blijken 
wat zich achter de deur afspeelt. En dan krijgt de politie de 
publicitaire storm over zich heen. 

De kramp in vier stellingen: 

Stelling 1: De politie doet eigenlijk alleen aan 
damage control.
Die uitspraak is te stellig, want er is véél meer dan woord-
voering en damage control, maar het is wel een feit dat 
daarin een hoop mankracht van de woordvoering gaat zitten. 
Dit is onvermijdelijk.

Stelling 2: De politie is onvoldoende aanwezig 
in het publieke debat. 
Deze stelling is correct. En dat terwijl de politie doorgaans 
een goed verhaal heeft en de goede mensen om het te vertel-
len. Bovendien heeft de politie de podia voor het uitkiezen. 
En toch laat het korps het te vaak over aan anderen, zoals de 
vakbonden, een advocaat, een minister, wie dan ook.

Stelling 3: De vakbonden spreken te vaak 
namens de politie.
Deze stelling is waar. De bonden hebben in de communica-
tie over de politie en het politievak jarenlang het vacuüm 
opgevuld dat kon ontstaan door drie oorzaken: de korps-

chefs mochten niet meer, de 26 autonome korpsen en 
korpsbeheerders waren het vrijwel nooit eens, een lande-
lijke medezeggenschap was er tot aan de vorming van 
nationale politie niet. De vakbondsvoorzitters werden 
samen met de minister de enige nationale aanspreekpunten. 

Als journalisten de mening van de politie over een onder-
werp wilden weten, dan moesten ze bellen met 26 korpsen. 
Veel makkelijker was het om de minister of een van de 
vakbondsvoorzitters te bellen. Zeker de voorzitters gaven 
altijd antwoord op vragen en hielpen journalisten aan hun 
nieuws. En dat is niet veranderd. 

Stelling 4: De politie is niet opgewassen tegen 
de snelheid van sociale media.
Deze stelling is in z’n absoluutheid niet waar, maar het is 
helaas nog wel te vaak het geval. De politie wordt er steeds 
beter in om de negatieve kanten van sociale media te pare-
ren. Een zorgelijke ontwikkeling is de opkomst van misin-
formatie. Leugens, misleiding, bedrog en valse berichten 
zijn van alle tijden, maar de techniek van internet, sociale 
media en computerprogramma’s biedt tegenwoordig vrijwel 
ongekende mogelijkheden voor kwaadwillende geesten. De 
misinformatie kent daarbij een razendsnelle verspreiding. 
Als de politie bij foutieve berichtgeving niet snel corrigeert, 
dan heeft een foutief beeld zich al snel ‘vastgezet’. Het 
verkeerde beeld is breed verspreid, het genuanceerde 
verhaal komt achteraf. Minder sexy, minder interessant. Zie 
dat beeld maar eens te corrigeren. 

Gunnen, durven, loslaten
Wat te doen om deze verkramping weg te nemen? Daarvoor 
is er niet één oplossing. Er zijn geen gemakkelijke antwoor-
den als het gaat om de organisatie die z’n werk moet doen in 
een uiterst complexe omgeving. Het gaat om gunnen, dur-
ven en loslaten. 

Het gezag, de minister, het OM en de (regio)burgemees-
ters, moeten het de politie gunnen om een verstandige 
communicatiestrategie uit te voeren. Een strategie waarbij 
de politie op de maatschappelijk belangrijkste dossiers veel 
meer dan nu het geval is de ruimte krijgt om te participeren 
in het maatschappelijk debat. En om te laten zien waar ze 
mee bezig is. Een politie die midden in de samenleving 
staat, een politie die de uitdagingen van deze tijd aankan. 

Gevolg hiervan zal zijn dat burgers de politie meer gaan 
waarderen en respecteren en dat de politie maatschappelijk 
krediet opbouwt. Dat krediet is nodig voor als er wat mis gaat, 
want dat is inherent aan het werk van de politie. Een goede 
reputatie van de politie is ook in het voordeel van het gezag. 
Om die te bereiken zal het gezag af en toe de regie over 
communicatie moeten loslaten. Dat is een kwestie van durf.

Loslaten is ook wat de vakbonden zouden moeten doen. 
Die moeten hun onnatuurlijke positie als pseudo-woord-
voerders opgeven en het korps in de publiciteit niet om de 
haverklap voor de voeten lopen. Dat is een kwestie van 
gunnen. Er blijft nog genoeg ruimte over om het echte 
vakbondswerk te kunnen doen.

    De vakbonden 
moeten hun onnatuurlijke 
positie als pseudo-
woordvoerders opgeven
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De politiek zou de politie wat meer krediet moeten geven. 
Eis niet bij elk incident onmiddellijk uitleg, ga er niet 
onmiddellijk vanuit dat er iets fout is gegaan. Schenk wat 
meer vertrouwen aan de mensen die in opdracht van de 
overheid 24/7 de grenzen van de democratische rechtsstaat 
bewaken. Politiemensen hebben nu te vaak het gevoel dat 
zij in een onmogelijk positie worden gebracht, moeten 
optreden en vervolgens in de steek worden gelaten. De 
politie verdient wat dat betreft eenzelfde behandeling en 
bejegening als de krijgsmacht. En pas als de politie dit 
vertrouwen heeft beschaamd, dan is de eis om verantwoor-
ding terecht.

En verder…
Sommige journalisten mogen van mij wat vaker kritische 
vragen stellen aan mensen die in botsing zijn gekomen met 
de politie. Waarom niet aan zo’n Timothy gevraagd waarom 
de man denkt dat hij zich niet hoeft te houden aan de huis-
regels in de bus? Of waarom hij denkt niet te hoeven vol-
doen aan een ambtelijk bevel? Waarom hij aan een agent 
vraagt ‘of deze soms denkt dat hij God is’? Waarom hij zich 
verzet tegen zijn aanhouding? Dat zijn geen rare vragen 
hoor. En het maakt het artikel waarschijnlijk beter, maar in 
ieder geval afgewogener. 

Ik gun het sommige journalisten ook dat zij zich, meer 
dan nu het geval is, realiseren in welke complexe omgeving 
politiemensen hun werk moeten doen. En niet alleen omdat 

ze dan wat meer begrip zullen hebben voor dat werk, maar 
ook omdat ze dan betere artikelen en reportages kunnen 
maken.

De politie moet zorgen dat snel en transparant gerea-
geerd wordt op incidenten en ontwikkelingen. Niet wachten 
tot zich een verkeerd beeld heeft vastgezet, maar proactief 
de boer op met het eigen verhaal. Gaan er dingen fout? Snel 
en ruiterlijk toegeven. Geen gedraai, niet spelen met woor-
den. Ook moet het korps kiezen bij welke dossiers het een 
factor wil zijn in het maatschappelijk debat. Aan welke 
dossiers kan de politie echt wat toevoegen? Wat is belang-
rijk voor de verdere opbouw van het korps?

Het is onmogelijk om alles te blijven doen, dat is wel dui-
delijk. Kiezen is een kwestie van durf. Zoals het ook een 
kwestie van durf is om de eenheden daarbij de ruimte te 
geven om een bepaalde mate van eigenheid uit te stralen en 
er tegelijkertijd voor te zorgen dat de ‘winst’ van dat ene 
korps behouden blijft. Niet ter meerdere eer en glorie van 
het korps, maar omdat goede communicatie met de eigen 
medewerkers en met de samenleving raakt aan de legitimi-
teit van de politie. 

En het zou mooi zijn als in 2018 de Machiavelliprijs gaat 
naar een bloggende en twitterende wijkagent. En dat er in 
het juryrapport staat dat deze agent hem krijgt ‘als goed 
voorbeeld van al die politiemensen die met elkaar een 
opmerkelijke prestatie hebben geleverd op het terrein van 
publieke communicatie’. «

Nog te vaak is de politie niet opgewassen tegen de snelheid van sociale media (privébeelden arrestatie Timothy, zie kader pag. 19).


