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Twee generaties over werken bĳ de politie vroeger en nu

‘De politie werkte altĳd al in

een glazen huis,

alleen nu nog veel meer met
al die camera’s om je heen’
Wanneer kun je het best bij de politie werken, vroeger of nu? Een eenvoudige
vraag, maar het antwoord daarop is minder eenduidig. Immers, er is zo
veel veranderd de afgelopen decennia. We leggen deze en andere vragen
voor aan twee verschillende generaties: vader Piet (61 jaar, brigadier) en
dochter Petra Witteman (32 jaar, hoofdagent).

Door: Arno Hagemans, redacteur
Als er iets rigoureus is veranderd de afgelopen jaren
is het wel de cultuur binnen de politieorganisatie, vertelt Piet. “Als je op school een meerdere tegenkwam,
moest je met de rug naar de muur gaan staan en ‘groeten’. Je meerdere met de voornaam aanspreken, was
uit den boze. Het was opper of adjudant. Nu noem je
zelfs de districtschef bij zijn voornaam.” Dit tijdsbeeld
benauwt Petra: “Maar anderzijds vind ik de vrijheid in
het werk en de verantwoordelijkheid die mijn vader
destijds kreeg weer erg prettig. Nu denk ik wel eens:
Jeetje, ben ik weer lijstjes aan het afvinken van taken
die ik wel en niet heb gedaan.”
De politieopleiding van pa Witteman bestond uit één
jaar school. “Intern”, vertelt hij, “dus je was een week
van huis. Alle wetten werden behandeld. Er waren wel
tussentijdse toetsen, maar aan het eind van de opleiding werden de examens afgenomen. Stage lopen was
er niet bij. Je werd gekoppeld aan een ervaren agent of
hoofdagent. Vaak voor maar enkele maanden. Daarna
ging je het diepe in.” Petra volgde in 2002 het nieuwe
politieonderwijs. “Vier jaar lang drie maanden op en
drie maanden af”, vertelt ze. “Er waren best een aantal
pittige examens bij. Het is wel een beetje afhankelijk
van je eigen instelling, maar over het algemeen heb je
dan al flink wat straatervaring.”

Verantwoordelijkheid vs. verantwoording afleggen
Sinds de opdrachtformulieren in het leven zijn geroe-

pen, moet je feitelijk steeds meer verantwoording
afleggen over je werkzaamheden, vertelt Petra. “Als
je je opdrachten hebt gedaan, heb je kennelijk goed
gewerkt”, aldus Piet. “ls er een calamiteit, dan komt
de senior ter plaatse die verantwoordelijk is voor de
werkzaamheden. Die zet het werk uit. Indertijd kwam
er geen senior ter plaatse. Je was zelf verantwoordelijk
voor het werk wat je deed. We zochten zelf naar werk.”

Glazen huis
Minder positief is de veranderde beeldvorming over de
politie. Piet: “De politie werkte altijd al in een glazen
huis, alleen nu nog veel meer met al die camera’s om
je heen.” Er is veel minder respect voor de politie, vertelt Petra. “Op social media lees ik altijd veel negatieve
reacties over de politie. Maar ja, wat wil je? De minister geeft in de CAO-onderhandelingen weinig ruimte.
En als dan ook de KNVB weinig steun geeft tijdens de
stakingen, weet je zeker dat een groot deel van Nederland zich tegen je keert. De media plaatsen er nog
een klein bommetje onder en voilà: de politie heeft het
weer gedaan.”
In de begintijd had men zeker meer respect voor de politie, vertelt Piet. “Dat veranderde onder invloed van de
maatschappij. De politie moest een afspiegeling zijn
van de maatschappij. Alles werd vrijer. Dus ook de kijk
op de politie.” Petra: “Anno 2015 lijkt men harder en
minder sociaal, meer op zichzelf aangewezen en ook

14 Politiebericht juni 2015

14 Interview.indd 14

19-06-15 11:46

geweld tegen hulpverleners schuwt men niet. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat we er nu door social media
simpelweg meer weet van hebben.”

Beperkt houdbaar
Er zijn door de jaren heen heel wat voorwaarden geschrapt voor Piet. Jaren geleden wist hij niet beter dan
dat hij met veertig dienstjaren en/of zestig jaar met
pensioen kon. “Dat is dus allemaal anders gelopen”,
vertelt hij. “Die veertig jaar heb ik er al opzitten en ik
ben al ouder dan 60, maar ik zal nog wel even moeten
doorwerken.”
Petra: “Ik zie dat politiecollega’s steeds langer moet
werken, flexibeler moeten zijn qua inzet. We kunnen
tegenwoordig weliswaar makkelijker doorgroeien in

Piet Witteman
Piet Witteman (61) woont in Nieuwerkerk aan
den IJssel en is brigadier (senior buiten) en
CVD Team Waddinxveen-Zuidplas, eenheid Den
Haag. Na de lagere school ging Piet naar de LTS,
richting elektro en naar de Ivo-Mavo. Waarom
hij voor de politie koos? “Het is een prachtig
beroep, afwisselend en onvoorspelbaar. Ik kan de
helpende hand bieden en problemen oplossen.”

salaris, maar de stapjes omhoog zijn veel kleiner geworden. Het is maar de vraag of je überhaupt aan het
einde van je salarisschaal komt. Omdat ik zie dat er
door de jaren heen zo veel voor mijn vader is veranderd, ben ik eigenlijk ook niet meer zo bezig met de
toekomst. De zekerheid in je CAO blijkt elke keer maar
zeer beperkt houdbaar.”

Vroeger was alles beter …
“Elke periode heeft zijn eigen charme”, vindt Petra.
“Uiteindelijk denk ik dat elke collega zich wel eens afvraagt waarom we goedlopende zaken moeten veranderen. We zeggen vaak dat vroeger alles beter was.
Maar hoever gaan we dan terug in de tijd? Op foto’s zie
ik het uniform van mijn vader in zijn beginjaren. Doe mij
dat van vandaag de dag maar!”

Petra Vink-Witteman
Petra Vink-Witteman (32) woont in Alphen aan den Rijn
en is hoofdagent Team Nieuwkoop, Kaag en Braassem,
eenheid Den Haag. Petra is getrouwd en heeft 2 kinderen
van 4 en 6 jaar. Na het VWO (atheneum) deed ze de
opleiding tot allround politiemedewerker (PO2002) en
intern de opleiding tot centralist. Petra kiest voor de politie
vanwege het afwisselend werk en de onvoorspelbaarheid:
Ze vindt het fijn mensen in nood te kunnen helpen.
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