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inds het ontstaan van een nationaal politiekorps is
er als partner in medezeggenschap ook een centrale
ondernemingsraad gekomen. Deze COR wilde vanaf
het begin medezeggenschap anders aanpakken: niet
alle neuzen naar de top en eindeloos vergaderen, maar
medewerkers zelf stimuleren om in de eigen werksituatie
professionele ruimte te nemen en waar nodig invloed uit te
oefenen. Om dit doel te bereiken is de COR eind 2012 een
project gestad onder de naam De harh uoorbij.

Ook de politie bestaat uit veel meer dan een structuur,
zichtbare leiders en (prestatie)doelstellingen, aldus de COR
(COR, 2012). Vandaar de keuze van de COR voor de naam
'De hark voorbij'. Men heeft daarmee willen benadrukken
dat de vormgeving van de nationale politie meer is dan het
schrijven en implementeren van een ontwerp-, inrichtingsen realisatieplan. Het hart van de politieorganisatie bestaat
volgens het Rijnlands denken immers uit vakmensen die
goed politiewerk verrichten.
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Yeldproevere, elingen, treklochten en plaza

Bij

de keuze voor een andere aanpak van medezeggenschap

heeft de COR zich laten inspireren door het Rijnlands
denken. Dat is een filosofie van de menselijke maat, waarbij
begrippen als vakmanschap, verbinding, vertrouwen en
inspiratie hoog in het vaandel staan (Weggeman en Peters,
2009). Een organisatie is er niet in de eerste plaats voor
managers en aandeelhouders, aldus Rijnlanders, maar is
vooral bedoeld om vakmensen hun werk zo te laten doen dat
ze trots kunnen zijn en maatschappelijke meerwaarde
kunnen leveren.

In het kader v an De hark uoorbij rs de COR gestafi met
'veldproeven': uitproberen hoe een andere manier van
werken in de politiepraktijk zou kunnen. Doel was meer
zicht te krijgen op de vraag hoe politiemensen met elkaar
'een robuust basisteam'zouden gaan vormen vanuit eigen
opvattingen over en ervaringen Àet politiewerk. De veldproeven zouden moeten leiden tot inzicht in en indien nodig
tegenwicht tegen de plannen op papier die de korpsleiding
op dat moment aan het uitwerken was. Minister Opstelten
van Veiligheid en Justitie en de korpschefhebben ingestemd met De harlt uoorbij van de COR, met de toezegging
dat er wijzigingen in het ontwerp van de NP mogelijk zijn
als uit de veldproeven zou blijken dat er betere oplossingen
zijn dan in de plannen staat beschreven.
Er zijn vier veldproeven gestart: twee met toekomstige
robuuste basisteams in Rotterdam en Drenthe, en twee met
stafmedewerkers van respectievelijk de directies HRM en
Informatie Verwerking (IV). De proeven zíjn ernd20l2,
begin 2013 gestart en hebben gelopen rot eind 2013.
De belangrij kste ingrediënt en v an D e hark u oorbij bestonden in 2013 uit bijeenkomsten voor mensen uit de velclproeven ('dingen'), bedrijfsbezoeken aan inspirerenàe andere
organisaties, zoals buurtzorg ('trektochten') en een platform
('plaza DHV') waar men kennis en ervaringen op kan delen.
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Bovendien zijn er een drietal landelijke bijeenkomsten
georganiseerd waarop alle direct of indirect betrokkenen
zijn uitgenodigd.
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Eind 2013 is 25 actieve deelnemers gevraagd in de vorm

van een verhaal aan te geven welke momenten voor hen heel
bepalend zijn geweest in of rond De hark aoorbij. De verhalen zijn geanalyseerd en de terugkerende lijnen zijn samengebracht in een overkoepelend verhaal. Hierna volgt een

korte impressie van de verhalen.

\ierrraehtingen
De eerste bijeenkomsten verliepen voor een aantal mensen

onduidelijk en teleurstellend. Zoals een van de deelnemers
schrijft: 'De eerste bijeenkomst was een behoorlijke tegenualler. De uitleg die ne teaoren hadden gehregen kwam totao'l
niet, ouereen met wat uij die dag aoorgeschoteld,ltregen- He[
was allemaal zo uaag en getlurende de dag werd het ook niet

allemaal de bedoeling wcts.'
die
de eerste bijeenkomsten juist als
mensen
Er waren ook
heel prettig beleefden: 'De eerste conferentie nrt's uoor mij
een uerademíng. De opbouw uan de natíonale poLitie wordt

bezoeken was om politiemensen de kans te geven inspiratie
op te doen door buiten de deur te gaan kijken en samen te
zien hoe deze inzichten zijn te vertalen naar het eigen werk.
Een van de groepen bezocht een zorginstelling. Een deelnemer beschreef de ervaring als volgt: ''Wat míj trof nas een
teamleidster die aerteld,e dat ze met het mooie aak wilde
stoppen, omdat ze er geen geuoel meer bij ho'd. EIke dag
moest er een turflijst worden afgewerkt. (... ) Het was niet uan
belang wat de cliënten er uanaonden, ze hadden het maar te
ondergaan!'Dit soort ervaringen hebben het bewustzijn bij
de deelnemers aangescherpt dat ze zelf meer aandacht aan
hun eigen vak en de professionele ruimte moeten geven.
Het lukte niet alle deelnemers inspiratie te putten uit De
hark uoorbíj: "Eerst begreep ík nog niet no,ar De hark uoorbíj
uoor stond. Later, nad,at mij duidelijk werd waar De harlt,
aoorbíj aoor staat, heeft het mij toch níet echt ueel opgeleuerd.'
Of een andere deelnemer: 'Ilt hoorde eigenlijh uooral dingen
die ik reerls deed. In d,at lrad,er bezíen heeft het mij ook niet
echt nat opgeleuerd en ben ik niets anders gaan doen.'

ueel rluirlelijker ut)at nu

gedomineerd door Prince2 enenorme pakkenpapier. Opeens
werd rne duídetíjk wat ih de afgelopen periode gemist had.
Het was een-en-al herltenning.'

Resultaten
Uit de verhalen komt duidelijk naar voren dat vooral het
kijken buiten de deur in de vorm van trektochten de deelnemers veel heeft geboden. Een'trektocht'is de term die men
bíj De harh uoorbíj heelt ingevoerd voor een samen gekozen
en voorbereid bezoek van een halve of hele dag aan een
bedrijf of organisatieonderdeel. Het ging zowel om 'trektochten'binnen als buiten de politie. Het doel van deze

Basisteams
Opvallend is dat de medewerkers uit de twee basisteams De
hark uoorbij heel verschillend hebben êrvaren. Er waren
deelnemers die moed putten uit het vinden en ontmoeten
van collega's die hetzelfde denken en helemaal willen gaan
voor het vak. Anderen vonden dat De harh uoorbij te vaag is
en niet concreet bijdraagt aan het zelf leren of verbeteren
van politiewerk.
Uit een van de verhal en: 'Ilt heb geprobeerd en doe clo,t nog
steeds om collega's duid,elijk te maken dat er nu nog weinig
concrete zaken aan te rlijzen zijn met betrekkíng tot de uoortgang uan De hark uoorbij, maar dat dit een geuoel is. Dat cle
concrete zaken nog wel ltomen en dat samennerking, ellnar
inspireren op d,e werkaloer belangrijk. it, (. . .) het 'politiehart'
nu echt la,ten spreken.'
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Trektochtleden bepalen hun route.

HRM en IY

Zij vonden het ook belangrijk mensen uit de eenheden te

De deelnemers uit de directies HRM en IV geven aan er
persoonlijk veel aan gehad te hebben. 'llt heb lefgeltregen
om uooral gebruik te maken ua,n d,e ruimte die ik tot rníi kan
neïLen. Dat maakt rJat ik ín staat ben om zelf beslissingen te
nemen of oplossingen aan re dr.agen en uit te uoeren.'
Dat is, aldus de deelnemers, bereikt doordat tijdens De harlt
uoorbij mensen naar elkaar luisterden, dat gafhet gevoel dat
een mening eltoe doet. Het deed sommigen beseffen dat ze
in het verleden weinig aandacht hebben gekregen van
leidinggevenden en dat ze in hun werk juist meer de samenwerking willen stimuleren. Een deelnemer formuleerde het
als volgt: "ln r)e (beleíd;)kad,ers díe ik moet opleueren probeer
ik zoueel mogelijk ruimte te geuen aan uakmanschap en íh
probeer horizontale communicatie tussen ualígenoten te
uersterhen, mensen m.et elkaar in uerbind,ing te brengert,
dwars door de hark h,een,.'
Onder de HRM- en IM-deelnemers zijn meerdere verhalen
te lezen van mensen die zelfbewust stappen hebben gezet

ontmoeten.

in hun ontwikkeling. Ander werk gezochï, zelf meer
gesprekken aangaan met collega's over hun invloed, meer
professionele ruimte nemen .'Door De harlt, uoorbij ben ih
(nog) meer míjn professíonele ruimte gaan nemen en intelligent ongehoorzaam ged,rag gaan uertonen."
De HRM- en IV-professionals geven vaker en gedetailleerder aan dat zij'inzichten meenemen naar het dagelijks werk'
dan dat de dienders daar melding van maken.

Waardevolle momenten
Op de vraag naar de meest waardevolle momentenín De
hark uoorbij komen de trektochten en ile gesprekken met
collega's naar voren. Hoe'dichterbij' de voorbeelden
kwamen uit de organisaties die men bezocht, hoe sprekender. De medewerkers uit de basisteams noemen meer
voorbeelden van binnen de politie, de HRM'ers en lV'ers
meer van buiten de politie.
Enkele mensen noemen ook de grote bijeenkomsten in
Archeon en Zwolle. Deze bijeenkomsten gaven met name de
HRM- en IV-professionals het gevoel dat zij er zelf toe doen.

C*lllekaeiee
De aanpak die de COR gekozen heeft met De harltuoorbij is
echt een heel andere dan men voorheen gewend was van de

ondernemingsraad. In het verleden hield de OR zich vooral
bezig met het voeren van besprekingen met en geven van
adviezen aan de regionale korpsleiding. Nu heeft COR zich
nadrukkelijk gericht op de eigen achterban en dat expliciet
ingevuld vanuit het Rijnlandse denken over organisaties
- een heel andere filosofie dan de dominante denkrichting
binnen politie.
Dat heeft geleid tot ontmoetingen en bijeenkomsten die
deelnemers een andere 'leefwereld'bieden, waarin minder
regels gelden en meer open ruimte is. Een wereld die ook
wel getypeerd wordt met het citaat'wie het weet mag het
ze ggen' (Peters en Wb ggeman, 2009). Deelnemers werd
gevraagd zelf te kiezen voor uitstapjes naar andere bedrijven buiten de politie, en zelfworkshops te geven tijdens
grote bijeenkomsten. Deze andere aanpak biedt veel ruimte,
maar vraagt ook om eigen initiatief en zeH een bijdrage te
leveren. Dat heeft behoorlijk wat gewenning gekost.
Uit de verhalen is op te maken dat de blauwe politiemensen
minder makkelijk meegaan met de Rijnlandse stijl dan de
hoger opgeleide stafmedewerkers van HR en IV. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de mensen uit
de blauwe teams in het dagelijkse werk nu eenmaal te
maken hebben met veel kaders en de sturing en controle
daarop. Het is voor hen niet erg realistisch te denken, zo
geven meerdere mensen aan, dat zij die kaders zouden
kunnen loslaten en onaÍhankelijk daarvan doen wat ze zelf
belangrijk vinden. 'De harlt in mij', zoals een van de deelnemers het bestempelde.

Verbinding
De politiemensen die enthousiast zijn over De harh uoorbij
geven aan dat zij het heel belangrijk vinden om meer in

verbinding te komen met collega's die ook allemaal hun

politiehart willen laten spreken. De bijeenkomsten hebben
hun veel energie en inspiratie gegeven, dat is belangrijk om
tegenwicht te geven aan 'nogal wat d,irecte collega's die het
uterk negatiefbenaderen',zoals een van de deelnemers het
omschreef. Wel geven veel respondenten aan dat zij het
lastig vinden om de ervarin gen van De hark uoorbij ïe vertalen naar de eigen werksituatie. ZeHs het gesprek ove; De
hark uoorbij en de mogelijke betekenis voor politiewerk met
collega's die er niet bij zijn geweesto is voor hen al moeilijk.
De stafmedewerkers van HR en IV zijn over het algemeen
erg positief over De harlc uoorbij. Zij krijgen er veel energie
van en kunnen de nieuwe ideeën die zij hebben opgedaan
ook gebruiken voor het eigen werk of de eigen loopbaan. Zij
zijn minder aan kaders gebonden en kunnen meer zelf
beslissen ofen hoe ze in het eigen werk meer hun eigen
professionele ruimte kunnen nemen.

Het verschil in reactie tussen beide groepen kan samenhangen met het gegeven dat de medewerkers uit de
blauwe teams verplicht werden allemaal mee te doen,
terwijl de medewerkers van HR en IV niet als team, maar
op individuele basis en (veelal) uit vrije keuze konden

inschrijven.

Refle<'lie
Ontegenzeglijk heeft De hark uoorbij voor een aantal politiemensen een nieuwe wereld geopend. Een wereld waarin
principes als vakmanschap, vertrouwen en verbinding
aandacht krijgen als tegenhanger van wat men in de politieorganisatie sterk ervaart: cijfers, controle entop-down
communicatie. Een opbrengst van De hark uoorbij is dat er
een soolt'vrijplaats'is ontstaan binnen de politie waar
andere regels en wetmatigheden gelden. Dit biedt rnensen
de gelegenheid om op een andere manier naar het werk te
kijken en daar inspiratie uit te putten.
Deze opbrengst heeft echter ook een nadelen. Het tijkt erop
dat de andere 'leefwereld' die De hark uooróy biedt, botst
met de 'systeemwereld'die dienders ervaren in het dagelijkse werk. Dat blijkt uit het feit dat veel deelnemers er erg
veel moeite mee hebben om deze fllosofle toe te passen in de
eigen praktijk. In het eerste jaar van De hark uoorbij zijn er
dan ook weinig concrete resultaten geboekt als het gaat om
anders werken. Van de veldproeven is weinig terechtgekomen. De winst zit veel meer in het vinden van en verbinden

met collega's, waardoor men meer energie krijgt om betekenisvol werk te doen. Het gaat daarbij meer om de beleving
dan om de praktische, operationele opbrengsten.
De keuze van de COR om in editie-20l4van De harhuoorbij
inschrijving van blauwe en nietblauwe collega's lijkt dan ook een verstandige keuze.
Deelnemers kunnen allerhande ideeën over verbetering of
vernieuwing van werk bij elkaar en bij andere organisaties
buiten de politie ('trektochten') opdoen. De eerstÉ geluiden
geven aan dat dit resulteert in meer motivatie en inzet voor
De harkuoorbli. Wellicht kan dit ook leiden tot ideeên over
werk, die deelnemers kunnen meenemen naar de eigen
praktijk. Op die manier zot De harkaoorbij een belangrijke
bijdrage kunnen leveren aan het versterken vËFn medewerte werken met eeri open

kersparticipatie.

Medewerkers én leidinggevenden
Een punt van aandacht is dat er nauwelijks leidinggevenden meedoen aan de bijeenkomsten en activiteiten van De
hark uoorbij. De leidinggevenden die er wel bij betrokken
waren, vonden het meestal lastig een positie te kiezen. Ben
je als leidinggevende juist onderdeel van 'de hark,, het
systeem, waar medewerkers voorbij willen, of verlang je zelf
ook naar een organisatie waar minder regels en procedures
zijn met meer plaats voor vakmanschap?

Het is voor het versterken van medewerkersparticipatie
en leidinggevenden
samen optrekken en leren werken aan een meer open
klimaat waarin zij elkaar kunnen veltrouwen in érr aanspreken op gemaakte keuzes (COR,2014). In de bestaande
context van het politiewerk is het lastig om tijdens de drukte
van het dagelijkse werk met elkaar verandering te brengen
in de ingesleten patronen van omgang. Een hele andere
omgeving met andere (Rijnlandse) spelregels en een nieuwe
samenstelling van collega's kan daar een stimulerende
leeromgeving voor zijn. Gelijktijdig is het van belang dat
leidinggevenden binnen de eigen teams ook aandacht geven
aan het ontwikkelen van een verbindende ,leefwereld,.
Anders ontstaat er een scheiding tussen de wereld van het
eigen team en die van De Hark uoorbij. Juist het feit dat
medewerkers én leidinggevenden samen optrekken als het
gaat om vakmanschapsontwikkeling vormt een kernelement
van professionele ruimte én bijbehorend (coachend) leiderschap (Kessels, 2012). ({

juist van belang dat medewerkers
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Reactie van de COR
Een mooi en evenwichtig
onderzoek van het lectoraat, dat
we zonder meer hebben bijgezet
in de leergeschiedenis van De
harlt. uoorbij. Het artikel geeft
een mooi inkijkje in de
verwarring die zo aÍ en toe
toeslaat in dit projecï.Yan:'zo
werkenwe toch ol'(vooral in de
owat
een nieuwe
leefwereld) Íoï:
iraichten' (vooral in de
systeemwereld). En vanoutat een
onzin'ïoï'uorig jaar da'cht ik oolt
nog zo'. Knap dat Cees Sprenger
daar zo'n mooie lijn in heeft
weten te ontdekken.
Het onderzoek is al even
geleden gedaan en intussen is
het leren niet gestopt. Daarom
hebben we er als CORcommissiè behoefte aan de
lezers van dit blad een update te
geven. Bovendien zoomt het
onderzoek in op de ervaringen
van de deelnemers (heel
belangrijk uiteraard) en niet
zozeer op de nieuwe inzichten
die ontstaan.

Botsing van principes
Inderdaad gelden er in de
leefwereld andere regels en
wetmatigheden dan in de
systeemwereld van de hark.
Deze constatering is niet echt
een nadeel van de opbrengst van
De hark uoorbij, maar een
gegeven, eenfact of life.We
ontmoeten weinig mensen die

niet onderkennen dat
politiewerk in wezen Rijnlands
is. Toch worden bij voortduring
oplossingen gezocht in de
systeemwereld, de wereld die

wii 'de hark'noémen. De

reorganisatie is daarop zichzelf
een voorbeeld van. Nu alle
aandacht daarop gericht is, is
het voor de deelnemers aanDe

harkuoorbij extra moeilijk om de
wereld voorbij de hark te
exploreren, te verduidelijken en
te verstevigen. Maar des te
harder is het nodig. Daar immers
krijgt de bedoeling van het
politiewerk gestalte.
Deze spanning is een gegeven en
wordt nog eens geëxpliciteerd in
de doelstellingen van de
Nationale Politie. Er is tegelijk
sprake van een centraal

sturingsprincipe (verticaal
georganiseerd onder één leiding)
en van een decentraal

sturingsprincipe (horizontaal
geproduceerd in de
'professionele ruimte').
Politievakmensen ondervinden
deze botsing van principes elke
dag aan den lijve, maar kunnen
deze niet zomaar oplossen.

Omkering Yan denken

oleefwereld' en
De termen
osysteemwereld' komen uit een
onder politiemensen populair
boekje van Wouter't Hart:
Verdraai de pijl. Daarin wordt de
lezer aangespoord vooral de
bedoeling in de gaten te houden.
Het gaat echter, zo hebben we
geleerd, niet om de bedoeling
van de organisatie - het gaat om
het organiseren van de

bedoeling! Vanuit dat
perspectief moet je je afwagen
in hoeverre een organisatie
daarbij handig is. Dat is vaak
niet het geval. Vandaar datin De
hark aoorbii steeds harder het

verlangen doorklinkt weer zelf
over de dingen te kunnen gaan.
Een omkering van denken dus.
Sterker nog: het hele idee van
wat een organisatie is, kantelt.
Niet het systeem staat centraal,
maar de samenwerkingsrelaties
met vaak mensen die helemaal
niet op de loonlijsitvan de politie
staan. We hebben dat de
werkgemeenschap genoemd.
Deze constatering sluit
overigens naadloos aan op de
ontwikkelingen in de

samenleving.

Dat'omdenken'is niet
eenvoudig en daar gunnen we de
deelnemers aan De harlt uoorbij
dus alle tijd voor. Inmiddels is
dat gaan heten: 'Je harkaoorbij'.
Mede om te voorkomen dat het
project een soort bubble wordt,
zoeken we op alle mogelijke
manieren verbinding met
anderen die nadenken over de
toekomst van het politievak.
Dat lukt steeds beter. Steeds
meer gelij kgestemden vinden
elkaar en ontwikkelen samen
nieuwe manieren om er dag in
dag uit een mooie wedstrijd van
te maken. Daarin willen we u als
lezer van dit blad ook graag
ontmoeten. Op 20 november

organiseren dê deelnemers het

jaarlijkse festival Meesterwerk
in de Usselhallen in Zwolle, de
creatieve 3D-verbeelding van
onze huidige kijk op het
politievakmanschap. Uw kennis
mag daar niet ontbreken. Kijk
op: http://www.corpolitie.nl/
werkveld/de-hark-voorbij.html
of http://plaza.corpolitie.nl

