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e grote stapel onafgewerkte aangiftes

bij

de

poli-

tie en het OM vormen een complex en taai vraagstuk. Uit een onderzoek uit 2009 bleek dat er tussen de 150.000 en 180.000 aangiftes bij de
politie'op de plank'waren blijven liggen. Het NOS Journaal
maakte daar begin 2010 melding van en het tv-programma
Zembla diepte het vraagstuk in 2011 verder uit. Voor aange.
vers is het niet te begrijpen dat hun aangiftes bij de politie
zolang op de plank blijven liggen of soms helemaal niet in
behandeling genomen worden. Hun wordt geen recht
gedaan als ze aangifte doen, maar er vervolgens geerl capaciteit blijkt te zijn om de zaak aan te pakken. Politiemensen
zelf lijden er ook onder, ze verliezen trots in hun werk en
begrijpen niet hoe hun eigen organisatie functioneert. Het is
aan burgers, vrienden offamilie niet uit te leggen waarom
de politie niet optreedt en daders ongestoord hun gang kunnen blijven gaan.
De politie heeft niet stilgezeten bij dit probleem. Er werden

oPlankzaken

opgeruimd!' is een beweging
van 6onderopt, oorspronkelijk met het idee
in één dag 150.O00 plankzaken op te
rrrimen. Het zouden rneerdere landelijke
actiedagen worden. Verslag van een ambitie,
de uitwerking en de resultaten. Alsmede
houwstenen voor een duurzaam vervolg.
onder meer nieuwe registratiesystemen ontwikkeld, intakeen sewicepunten in het leven geroepen om aangiftes sneller
afte handelen, opleidingen opgezet om de opname van
aangiftes te verbeteren en richtlijnen geformuleerd voor de
verbetering van de case-screening. Al deze acties leidde
niet tot substantiële verbeteringen. Een verzoek aan het
kabinet om 2800 extra politiemensen in dienst te nemen
r.terd aÍgewezen.
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de politieacademie

vonden dat er teveel naar plankzaken gekeken was met een
analytische, onderzoeksmatige bril. Zij hadden het gevoel
dat het meer zou kunnen opleveren als de kennis en erïaring van politiemensen op de werkvloer zou worden aangesproken en er stap voor stap, al doende en al lerende, aan
het complexe vraagstuk zou worden gewerkt. Inspirerend
voorbeeld was'Let's do it', eengrote vuilnisopruimactie in

Estland, waarbij 40.000 vrijwilligers op één dag al het
zwerfvuil hebben opgeruimd dat in de bossen opgestapeld
lag. Vele handen maken zwaarwerk licht en het geeft
energie om met elkaar zo'n vervelende klus te klaren.
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Tijdens gesprekken rnet nrensen uit de praktijk bleek dat er
veel animo was voor het itlee om in één dag alle plankzaken
op le ruimen en op tlie manier van het lveerbarstige probleem af te komen. Of tlie ambitie haalbaarwas" zou noÉl
moeten blijken. Hoeveel aangiftes al langere tijd (meer dan
90 clagen) op behandeling lagen te wachten en welke bewerkingen nog nodig wàren ()m de zaken afte handelen, was
alleen te schatten. Daarnaast bieek dat allerhande betrokkenen van politie en Openbaar Ministerie veei verschillenile ideeën hadden over plankzaken. Zoals korpsche{s die
ervan overtuigd waren dat er geen plankzaken waren,
meclewerkers die aangiíies in hun Ia haclden liggen om aan
te pakken tenvijl ze rlaar absoluut geen tijd voor hadclen,
teamchefs die er geen rvoord over wilden zeggen en officieren van justitie die ondanks de enorme stapels vonden dat

iedere plankzaak tloor de poiitie tot op cle bodem uitgezocht
diende te worden.
Steeds meer politiemensen en L)M'ers sloten zich aan bij de
bijeenkomsten die de initiatieÍgroep organiseerde onr
samen toe te rverken naar die ene grote landelijke actietlag.
In grote lijnen zijn er- achteral gezien- drie fasen in het
proces te onderkennen:
. verbeelden van een gezamenlijke'droom';
r een methode uitwerken om de droorn te venvezenlijken;
o ar'lierlagen voorbereid.n en organiseren.

De droom
Begin Íèbruari 2011 kwam een groep van 25 mensen samen
voor een inspirerende en intensieve iverkbijeenkomst van
24 uur op Terschelling. De korpsleiding van Frieslanrl had
de groep daar gratis werk- en overnachtingsruimte aangeboden, in de wintertijd staat het politiebureau op het \ïaddeneiland praktisch leeg. De uitkornst was een gecleeltle voorstelling of'droom'over hoe een landelijke actiedag eruit zou
kunnen zien en rvelke stappen genomen moesten worden om
daar te komen.

Methode
Een aantal weken later is een start gemaakt met het uitwerken van een methode om met veel mensen in korte tijd veel
aangiÍies afte handelen. De groep van vooral vakmensen
maakte daarlrij gebruik van de goede praktijken die her en
der in het iand a1 waren ontivikkeld en gebruikt. Het bleek
heel verbindend en innovatief orn deze manieren van werken onderling uit te wisselen en samen uit te pro]ieren. De
beweging groeide door de organisatie van workshops overal

.

in het land (dóór vakmensen vóór vakmensen) en door een
intensieve communicatiestrategie (bellen, mailen, website)
om meer mensen erbij te betrekken.

Actiedagen
Het organiseren van één landelijke actiedag bleek helemaal niet handig. Iedereen die zich had aangesloten bij de
beweging wilde zelf een dag in eigen regio organiseren,

uitgewerkte systematiek om binnen een basisteam één of
enkele personen als vakmedewerkers procesondersteuning
verantwoordelijk te maken voor de organisatie en monitoring van de aangiftes, bleek in een derde regio een goede
praktijk waar meerdere collega's van opkeken.

Resultaten
Voor veel politiemensen was de opbrengst van 'Plankzaken

opgeruimdl'dat ze meer grip kregen op het werk, konden
leren en aÍkijken van elkaar en konden uitproberen in hun
eigen praktijk hoe ze slimmer konden omgaan met grote
hoeveelheden aangiftes. De actiedagen zorgden bovendien
voor een sterk gevoel van gezamenlijkheid en al met al gaf
dat 'het plezier terug in het echte politiewerk'5ods een uart
de betrokkenen stelde.

veelal op meerdere locaties. Het was praktischer wanneer
er meerdere actiedagen zouden zijn, waarbij men wel
vasthield aan het inspirerende idee dat er op één dag op
veel plaatsen met vereende krachten plankzaken werden
afgehandeld.
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De resultaten vanoPlankzaken opgeruimd!'zijn niet te
beschrijven op de eendimensionale as van 0 totI00Vo van
de doelstelling: 150.000 plankzaken opruimen op één dag.
Zo exacï zou alleen kunnen als het getal van 150.000 zou
kloppen en precies duidelijk zol zijnhoeveel zaken er op
alle verschillende locaties waren afgehandeld. Het bleek
weliswaar mogelijk om de afgehandelde zaken op de actiedagen op te tellen, maar niet om te registreren hoeveel
zaken in de voorbereiding al waren afgewikkeld. Bovendien
was de indruk gaandeweg steeds sterker geworden dat het
getal van 150.000 veel te hoog was. De opbrengsten bleken
voor een belangrijk deel kwalitatiefvan aard. Hierna volgt
een korte beschrijving.

Learning community
De uitwisseling tussen de politiemensen die actief waren in
de verschillende bijeenkomsten zijn we gaandeweg de
learning communíty gaannoemen. Op die momenten bleek
met name het delen van tips en tops rond het alhandelen
van grote hoeveelheden aangiftes een winstpunt van'Plankzaken opgeruimd!'. In de ene regio was men heel goed in het
snel inschatten welke oplossing haalbaar was, om vervolgens toe te passen. In een andere regio wist men zaken op
een slimme manier te screenen, waardoor'kansloze'zaken
zo min mogelijk in behandeling genomen werden. Een

Een ander belangrijk resultaat is dat de aangever weer meer
in beeld is gekomen. Burgers die meewerkten gaven aan het
wel vervelend te vinden lang op de aÍhandeling van hun
aangifte te moeten wachten, maar het eigenlijk nog als veel
erger te beschouwen om steeds maar niks horen van de
politie. Politiemensen op hun beurt waren wat kopschuw
geworden om burgers te informeren, omdat ze zichvaak
schamen voor het feit dat een zaak nog niet is afgerond. Op
bijna alle actiedagen zijn de aangevers direct geïnformeerd
over hun aangifte.
Ten slotte is een indirect effect, dat plankzaken als fenomeen weer meer bespreekbaar zijn geworden. In de afgelopenjaren hebben veel mensen binnen de politie zich machteloos gevoeld ten opzichte van de grote hoeveelheid
aangiftes waar men niet aan toe kwam. Als alle pogingen om
er iets aan te doen op weinig tot niks uitlopen en er ook geen
extra personele capaciteit beschikbaar komt, is het een
natuurlijke reactie om het onderwerp te gaan vermijden. De
genoemde schaamte die veel politiemensen voelden, droeg
ook bij aan deze houding. Het met elkaar aanpakken van de
plankzaken en de schouders eronder zetten, heeft ertoe
geleid dat er nu weer over gepraat kan worden. Dat maakt
het mogelijk samen naar oplossingen te zoeken en nieuwe
wijzen van werken uit te proberen.
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Onderzoekers van de Politieacademie hebben de verhalen
over het verloop van'Plankzaken opgeruimd!' opgetekend
en geanalyseerd samen met politiemensen uit de verschillende regio's. Dat heeft geleid tot de beschrijving van een
zevental bouwstenen die de basis kunnen vormen voor een
verdere verduurzaming van het aanpakken van plankzaken.
&l eim

We beschrijven ze hier kort:

l. Monitorsysteen in handen van medewerkers
Medewerkers kunnen zelf bijhouden hoeveel aangiftes er
binnenkomen en wat ermee is gebeurd. Ze hebben ook
inzicht in doorlooptijden en weten hoe lang werkzaamheden
gemiddeld genomen duren, zodat ze hun eigen planning
kunnen maken. Als er teveel werk is, kunnen ze voorstellen
extra capaciteit in te zetten.

schuldhulpverlening, gemeente, wijkpolitie en burgers zelf.
Samein optrekken leidt tot snellere en betere afdoening.

Vclr:der ex$!í:r!:ilm*tlrtt:a:err
De beweging'Plankzaken opgeruimd!, is nog niet ten einde.

In 2013 is een start gemaakt met het verder werken met de
bouwstenen. Dit kan een belangrijke bijdrage leveren aan
het denken over en werken aan de positionering en organisatie van het proces veelvoorkomende criminaliteit in de
nieuwe robuuste basiseenheden. Het verantwoordelijk
maken van goede vakmensen voor het werkproces-VVC in
een basisteam kan heel goed met behulp van deze bouwstenen. Op die manier kan een flexibele organisatie ontstaan
waarbij veel mensen uit de basiseenheid meewerken aan

VVC, onder'collegiale'leiding van hen die er echt goed in

zijn.
2. Responsieve screening
De screening van aangiftes vindt nu plaats aan de voorkant
"van het aÍhandelproces door een specialist: de casescreener.
De praktijk heeft geleerd dat het beter werkt om lastige
aangiftes gezamenlijk (met OM!) te beoordelen en ervoor
open te staan dat er meerdere momenten zijn om te beslissen al dan niet door te gaan met een dossier.

3.Flexibele aÍhandelunits
De hoeveelheid aangiftes varieert en dat vraagt om flexibele
capaciteit. Dat kan door een flexibele a{handelunit in te
richten (in combinatie met ZSM), waar politiemensen
kortere of langere tijd in werken

4. Collectieve actiedagen
In feite is het organiseren van een actiedag een creatieve
vorm van zo'n 'aÍhandelunit': op enkele dagen van het jaar
zet men extra capaciteit in om zaken af te handelen. Mensen
vinden het leuk, iedereen van hoog tot laag en van blauw tot
niet-blauw kan meewerken.

5.Contact aangevers
De aangevers kunnen veel meer betekenen voor de politie
dan we tot nu toe dachten. Ze kunnen mede beoordelen wat
er met hun zaak zou kunnen gebeuren. Ze snappen dat de
politie echt niet overal achteraan kan gaan en zijn bereid
mee te denken over alternatieve manieren van afdoening

(bijv. mediation).

6. Eigenaarschap professionals
Het slim en doelgericht aÍhandelen van veelvoorkomende
criminaliteit (VVC-zaken) is een vak op zich. Politiemedewerkers die hier goed in zijn, willen graag meedenken over
de inrichting en organisatie van het proces en de opleiding
en begeleiding van collega's

T.Relatie partners
Veel verschillende partners kunnen hun bijdrage leveren
aan het goed omgaan met VVC-aangiftes: OM, reclassering,

Bovendien kan de stroom aangiftes verder onder controle
worden gebracht door te experimenteren met andere vormen
van afdoening. Eén dergelijk experiment is al gestart in
Rotterdam: werken met een zogenaamd.aangiftemenu,. De
burgers die een misdrijf komen melden krijgen een keuze in
de wijze waarop de politie zou kunnen omgaan met hun
aangifte. Willen zij dat de politie het als melding regisrreerr,
dat er een verklaring komt voor de verzekering, dat er een
wijkagent of andere professional langskomt voor bemiddeling (na ruzie of bedreiging bijvoorbeeld), dat er schade
wordt vergoed, dat er een onderzoek wordt ingestelcl dat kan
leiden tot vervolging, of dat ze het nu even laten bij dit
gesprek en zelf verdere actie ondernemen? Er zitten allerlei
haken en ogen aan deze aanpak, daarom gaat het ook om
een klein experiment, op één ofenkele plaatsen en gedurende een beperkte periode. De komende tijd zullen meerdere experimenten volgen die in de lectrning community meIelkaar uitgewerkt en gedeeld zullen worden.

Regelmatig duikt in gesprekken de mening op dat alle
VVC-zaken het beste'direct' afgehandeld kunnen worden.
Het is zeker zo dat er meer zaken meteen aangepakt kunnen
worden om ze snel afte handelen. Als dat leidt tot rneer
heterdaadzaken scheelt dat bovendien veel tijd in de opsporing. Er zullen echter altijd aangiftes van mishandeling,
burenruzie, kleine fraudes ofhuiselijk geweld zijn die
enkele dagen na het delict gemeld worden en ivaarvoor geldt
dat het aÍhandelen'als bulk'vele malen effectiever te
organiseren is. Daar kunnen de bouwstenen bij behulpzaam

zijn.
$de fle* *ier : *:e n. llrw *:girlg ï *r? cxr *r.ë rlru rp
'Plankzaken opgeruimd!'is een voorbeeld van een beweging
van onderop. Medewerkers vinden elkaar in het nernen van
het initiatief om werkprocessen te verbeteren en vernieuwen.Zo'nbeweging ontstaat vanuit de onderstroom en krijgt
alleen maar vorm als medewerkers verstand van zaken
hebben, hun stem willen laten horen en elkaar kunnen
ontmoeten. Een beweging als deze is niet maakbaar, het
hangt er immers helemaal van af of men zin heeft er energie
in te steken. Bovendien kan zo'n'beweging, binnen een
hiërarchieke en bureaucratische oroani*"tie rlq rle
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óók mee te krijgen in deze beweging: z1j zrjn veelal juist
bezig alles te plannen en onder controle te houden en daar
past een beweging als 'Plankzaken opgeruimd!' niet bij.
De kerngroep heeft ook veel werk verzet in het verbinden
van 'beneden'met'boven', van de werkvloer met de leidinggevenden in de korpsen. Het is inmiddels bijna een cliché
om te benadrukken dat de top nauwelijks meer weet wat er
in het operationele werk gebeurt, maar aangaande plankzaken bleek dit ook werkelijk zo te zijn. Tijdens de actiedagen

van'Plankzaken opgeruimd!'was regelmatig uit de mond
van de aanwezige disctrictschefs of leden van de korpsleiding - die zo enthousiast en ondersteunend waren dat ze
hun hulp hadden aangeboden - te horen dat het toch ongelooflijk lvas welke zaken er allemaal op deplank terechtgekomen waren. Zaken die geen strafrechtelijke maar civielrechtelijke zaken zijn, zaken die onoplosbaar zijn omdat het
één-op-één is, of kansloze zaken die inmiddels door de tijd
zijn achterhaald.
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Vooral wannee. p.oblemen taai zijn, wanneer meerdere
oplossingen niet blijken te werken, kan het van grote waarde
zijn een beweging van onderop de kans te geven. De kracht
ervan is dat vanuit ambitie en energie datgene in de praktijk
aangepakt wordt dat volgens de direct betrokkenen het meest
urgent is. AIs dat op één plaats lukt en andere horen van het
succes, dan kan het idee zich als een lopend vuurtje verspreiden. Het ene idee steekt het andere aan en zo verbreden
de initiatieven zich. Er ontstaat gezamenlijkheid die het ook
mogelijk maakt om te focussen op een grotere en collectieve
ambitie. Dat is het moment waarop onderstroom en bovenstroom elkaar kunnen raken. De bovenstroom biedt legitimering voor de acties en de 'beweging'krijgt structuur. De
beweging leidt tot een vernieuwing in de samenleving die een
plaats krijgt in de bovenstroom. {{

alleen maar kans maken als leidinggevenden hun steun
geven. Dat zal niet vanaf het eerste moment zo zijn, dan zou
het immers geen beweging van onderop zijn. Mensen kunnen elkaar ontmoeten op informele momenten of in eigen
tijd en daar samen plannen smeden. Op het moment dat
men echter tijd of ruimte nodig heeft binnen het werk, dan
zijn leidinggevenden nodig. In het proces van'Plankzaken
opgeruimd!'bleek dat leidinggevenden in de top makkelijk
meegaan met medewerkers die vol enthousiasme met een
goed plan komen.
Het is echter belangrijk te benadrukken dat het moment om
beslissende leidinggevenden mee te krijgen pas dáár is als
er al heel veel is gebeurd. Er was tijd nodig om een gezamenlijke droom te formuleren, om met elkaar inhoudelijk
tot een gesprek te komen en kennis uit te wisselen en een
(mogelijke) route te vinden op weg naar het doel. Het kernteam van de beweging heeft veel energie erin gestoken om
juist dit proces een kans te geven, door ontmoetingen te
organiseren, elkaar wederzijds te laten inspireren en op
zoek te gaan naar relevante kennis en ervaring. Overigens
bleek het veel lastiger om middenkader-leidinggevenden

Dit artikel is een samenvatting van het boek 'Plankzaken
opgeruímcl!'eenbeweging uan onderop, dat in maart verschijnt bij Boom Lemma.
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