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1. INLEIDING  
 
 
 

Met Vernieuwend Werken wil de politie minder focus op structuur en systemen en zich 
meer richten op de doelstelling van de politieorganisatie: het vergroten van de veiligheid 
samen met de betrokkenen om hen heen, zoals burgers, bestuurders en ketenpartners.1 
Vernieuwend Werken is inmiddels in verschillende politieteams in Nederland ingevoerd.  
 
 
1.1 Aanleiding  
 
In 2017 is Vernieuwend Werken in Ommelanden-Oost geïntroduceerd. Er zijn twee factoren 
aan te wijzen die de aanleiding vormen voor de overgang naar Vernieuwend Werken. Ten 
eerste was dit de omvang van het gebied; als gevolg van de uitgestrektheid van het gebied 
en het feit dat medewerkers in het gehele gebied werkzaam waren, verloor de politie de 
binding met burgers. Politiemedewerkers konden in het gehele gebied Ommelanden-Oost 
worden ingezet. Hierdoor kwamen zij in gemeenten die zij zelf niet kenden, en door de 
uitgestrektheid van het gebied was het goed mogelijk dat een medewerker er daarna 
weken niet meer kwam. Naast onbekendheid kon er zo ook geen band worden opgebouwd. 
Burgers hoorden niet terug van hun melding of aangifte, moesten vaak opnieuw het 
verhaal doen, agenten kregen geen voeling met problematiek in wijken. In de 
Politierapportage Eenheid Noord Nederland – Basisteam Ommelanden-Oost over het jaar 
2016 wordt hierover opgemerkt: ‘Basisteam Ommelanden-Oost wil ervoor waken dat er 
door de centralisatie van de politie op organisatorisch niveau een afstand ontstaat tussen 
de politie en de burgers, ketenpartners en bestuurders op lokaal niveau.’  
 
Een tweede factor, mogelijk gerelateerd aan bovengenoemde ontwikkelingen, was het 
resultaat van de medewerkerstevredenheidmonitor die de politie tweejaarlijks landelijk 
afneemt. Hieruit kwam naar voren dat de werktevredenheid binnen het team 
Ommelanden-Oost laag was, ook ten opzichte van andere teams. De introductie van 
Vernieuwend Werken is mede ingezet als middel om deze tevredenheid te verhogen.  
 

 
Bij de politie Ommelanden-Oost bestaat momenteel, nu er zo’n anderhalf jaar volgens deze 
werkwijze is gewerkt, behoefte aan inzicht in de stand van zaken voor wat betreft de 

                                                             
1 Nationale Politie (2016). Handreiking Vernieuwend Werken. Programma Administratieve Lastenverlichting 
(ALV). Nationale Politie, Den Haag. 

Vernieuwend Werken in Ommelanden-Oost 
Door vernieuwend te werken wil het basisteam Ommelanden-Oost een bijdrage 

leveren aan het vergroten van de veiligheid van bewoners in hun gebied. De politie 
heeft de taak bewoners te bedienen, verbindend te zijn naar externe partijen en 

naar elkaar, kwaliteit te tonen in hun werk en zich verder te ontwikkelen. 
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nieuwe werkwijze van het team en de ontwikkelingen in de samenwerking met 
ketenpartners en betrokkenen. De politie Ommelanden Oost heeft onderzoeks- en 
adviesbureau Breuer&Intraval opdracht gegeven hiernaar onderzoek te doen. In overleg 
met de opdrachtgever is afgesproken het onderzoek toe te spitsen op het cluster 
Westerwolde.  
 
 
1.2 Probleemstelling en onderzoeksvragen  
 
Het doel van het onderzoek is inzicht geven in de stand van zaken voor wat betreft de 
nieuwe werkwijze van het team en de ontwikkelingen in de samenwerking met 
ketenpartners en bewoners.   
 
De volgende vraag staat centraal in dit onderzoek: 

 
De volgende deelvragen zijn geformuleerd:  
1. Waaruit bestaat het Vernieuwend Werken volgens de teamleden en op welke wijze 

geven zij daar vorm aan?  
2. Tot welke veranderingen leidt Vernieuwend Werken in de dagelijkse taakuitvoering? 

Ervaren teamleden minder bureaucratie en administratieve lasten?  
3. In hoeverre is het contact met bewoners en ketenpartners volgens teamleden 

veranderd? 
4. Wat zijn de ervaringen van ketenpartners met het basisteam? Wat merken zij van 

Vernieuwend Werken? 
5. Is de tevredenheid van de bewoners over het politiewerk en het vertrouwen dat zij in 

de politie het afgelopen jaar hebben veranderd?  
 
 

1.3 Onderzoeksopzet 
 
Dit onderzoek bestaat uit vier onderzoeksstappen.   

Document- 
studie      

Lokale en 
landelijke 

documenten 
Vernieuwend 

Werken 

Interviews 
Met politie en 
ketenpartners 
(face-to-face 

en 
telefonisch) 

Inwoners-
enquête  

Digitale enquête 
inwoners        
Ter Apel, 

Vlagtwedde en 
Wedde 

-  

Analyse en 
rapportage 

Centrale vraag van dit onderzoek  
Wat houdt Vernieuwend Werken in het cluster Westerwolde van het basisteam 

Ommelanden-Oost in en in hoeverre worden de ambities (een zelfstandiger 
functionerend team en meer vertrouwen in de politie bij burgers en ketenpartners) 

van Vernieuwend Werken bereikt? 
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Deskresearch en documentenstudie 
Voor het onderzoek is een literatuurscan van bestaand onderzoek naar Vernieuwend 
Werken uitgevoerd. Hiervoor zijn alle beschikbaar gestelde evaluaties, nota’s en overige 
documenten over Vernieuwend Werken op landelijk en lokaal niveau bestudeerd. Hiermee 
is een beeld verkregen van de ontwikkelingen op het gebied van Vernieuwend Werken in 
Nederland. Op basis hiervan zijn tevens de itemlijsten voor de interviews en de vragenlijst 
voor de bewoners opgesteld.  
 
Interviews teamleden 
In het cluster Westerwolde zijn (groeps)interviews afgenomen met teamleden en de 
clusterchef over het doel van Vernieuwend Werken. Om alle teamleden de kans te geven 
hun ervaringen en meningen te delen, zijn groepsgesprekken gehouden in kleine groepen 
van drie of vier personen, in wisselende samenstelling. De clusterchef is apart 
geinterviewd. Naast interviews met het team in Westerwolde zijn gesprekken gevoerd met 
leidinggevenden binnen de politie en met medewerkers die nauw bij Vernieuwend Werken 
betrokken zijn (geweest).  
 
Interviews ketenpartners 
Voor dit onderzoek zijn ook belangrijke ketenpartners van de politie gesproken. Aan de 
medewerkers van cluster Ter Apel is gevraagd welke ketenpartners belangrijk zijn in hun 
werk en waarmee zij intensief contact hebben. Zij zijn vervolgens benaderd voor het 
afnemen van een telefonisch of face-to-face interview. Van de volgende organisaties zijn 
mensen geïnterviewd:  
- Gemeente Westerwolde  
- Openbaar Ministerie  
- Winkeliersvereniging Mercurus  
- Woningbouwstichting Acantus  
- COA  
- Trigion beveiliging (beveiliging van het COA terrein). 
 
Monitoren resultaten bij inwoners 
Vervolgens is onder een representatieve steekproef van inwoners van Ter apel een digitale 
enquête uitgezet. In totaal hebben 860 inwoners een brief ontvangen waarin zij werden 
uitgenodigd deel te nemen aan de enquête. De 
respons bedroeg 23 procent. Een aantal van de 
enquêtevragen zijn gelijk aan die van de 
tweejaarlijkse veiligheidsmonitor. Dit zijn met 
name vragen rondom politiecontact, zichtbaarheid 
van de politie in de wijk en het functioneren van de 
politie in het algemeen. Door deze meting nu, in 
het voorjaar van 2019, af te nemen kan worden 
vergeleken met de resultaten van de Veiligheidsmonitor van 2017. Daarnaast zijn enkele 
vragen toegevoegd die, specifiek voor dit onderzoek en in overleg met de opdrachtgever 
zijn opgesteld.  
 
 

Ter Apel 

860 mensen uitgenodigd 

195 volledig ingevulde enquêtes 

Respons: 23% 
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Enquête in tweede gebied 
In overleg met de opdrachtgever is ervoor gekozen om de inwonersenquête onder een 
tweede gebied uit te zetten. Dit is gedaan om vergelijking tussen inwoners van Ter Apel 
en een andere gebied binnen de gemeente Westerwolde mogelijk te maken. Deze keuze is 
gemaakt op basis van uitspraken van 
politiemedewerkers, die aangeven dat het mogelijk is 
dat de zichtbaarheid van de politie in Ter Apel groter is 
dan in andere delen van Westerwolde. Door dit tweede 
gebied toe te voegen kan worden onderzocht of de 
tevredenheid van inwoners verschilt. Gekozen is voor 
het gebied Bellingwolde en Wedde. In totaal zijn hier 
860 inwoners aangeschreven. De respons bedroeg 22 
procent.  
 
 
1.4 Leeswijzer 
 
Dit rapport vervolgt met een schets van het werkgebied (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 
wordt de theorie van Vernieuwend Werken en de toepassing besproken. In hoofdstuk 4 
komen de ervaringen van de politie en de ketenpartners met Vernieuwend Werken aan 
bod. Hoofdstuk 5 gaat in op de ervaringen van de bewoners van Ter Apel en van 
Bellingwolde en Wedde. In hoofdstuk 6 sluiten we af met de conclusies. 

Bellingwolde en Wedde 

860 mensen uitgenodigd 

185 volledig ingevulde 
enquêtes 

Respons: 22% 
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2. SCHETS VAN HET WERKGEBIED  
 
 
 

In dit hoofdstuk beschrijven we de kenmerken van het werkgebied van het cluster 
Westerwolde. We gaan met name in op de situatie in Ter Apel. Het team besteedt de 
meeste tijd en aandacht aan dit gebied. 
 
 
2.1 Ommelanden-Oost 
 
Ommelanden-Oost is een van de zeven basisteams in de provincie Groningen. Bij 
Ommelanden-Oost werken in totaal 114 personen, waarvan 35 bij het cluster Oldambt, 30 
bij Stadskanaal, 15 bij cluster Westerwolde en bij het cluster Veel Voorkomende 
Criminaliteit 29. Daarnaast zijn er vijf leidinggevenden. De clusters vormen een 
geografisch afgebakend gebied waarbinnen met een vaste groep collega’s wordt gewerkt.  
 
 
2.2 Westerwolde 
 
Westerwolde is een uitgestrekt gebied met ruim 24.600 inwoners. Het gebied wordt 
bediend vanaf het bureau in Ter Apel, dat in het zuiden van het gebied ligt. Cluster 
Westerwolde is opgedeeld in twee sectoren: Noord en Zuid. De grens ligt bij de Lokstreek 
en de Hogebrugweg. Beide sectoren hebben twee wijkagenten.  
 
De gemeente Westerwolde heeft een oppervlakte van 280 km2. Omdat het dunbevolkt is, 
is het team van cluster Westerwolde vergeleken met andere clusters relatief klein in 
personeelsbezetting, maar werken ze in een geografisch groot en uitgestrekt gebied. De 
aanrijtijden zijn hierdoor lang, wat de kwaliteit van de politiezorg onder druk kan zetten. 
 
 
2.3 Ter Apel 
 
Ter Apel, waar het bureau van het cluster Westerwolde is gevestigd, ligt in het uiterste 
zuiden van het langgerekte, dunbevolkte gebied dat het cluster moet bedienen. Het dorp 
Ter Apel telt bijna 10.000 inwoners.  
 
Bij Ter Apel is een grote locatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) 
gevestigd. Uniek aan deze locatie is dat dit het aanmeldcentrum is voor iedereen die in 
Nederland asiel wil aanvragen. Op het asielcomplex kunnen sinds 2017 2.000 asielzoekers 
worden opgevangen. Er liggen vier typen opvanglocaties naast elkaar: de centrale 
ontvangstlocatie (col), een procesopvanglocatie (pol) en een vrijheidsbeperkende locatie 
(vbl).  
 
Sinds zomer 2015 is er ook een opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen (amv). Op deze locatie worden jongeren opgevangen die zonder 
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begeleiding van een ouder in Nederland zijn aangekomen. Zij worden in ongeveer drie 
dagen tijd geïdentificeerd, geregistreerd en doorgestuurd naar een speciale 
procesopvanglocatie voor jongeren, elders in Nederland.  
 
In de centrale ontvangstlocatie vindt identificatie en registratie plaats van alle 
vreemdelingen die in Nederland asiel willen aanvragen. Mensen verblijven hier drie tot tien 
dagen. Dit maakt het verloop van mensen die in het COA Ter Apel verblijven erg hoog. 
Veel mensen worden binnen twee à drie weken doorgestuurd naar een andere COA-locatie 
in Nederland.  
 
Overlast in Ter apel 
Het centrum van Ter Apel heeft overlast van bewoners van het COA. Winkeliers klagen 
over diefstallen en ook bewoners ondervinden hinder van deze groep bezoekers aan Ter 
Apel. Inbraken, fietsdiefstallen en overlast worden vaak aan asielzoekers toegeschreven. 
De groep die voor het overgrote deel van de overlast verantwoorlijk is is de groep 
zogenoemde ‘veilige landers’. Dit zijn mensen die uit een land komen dat door de IND als 
veilig is aangewezen. Hierdoor is hun kans op asiel in Nederland bijzonder klein. Zonder 
kans op een verblijfsstatus biedt het verblijf in Nederland weinig toekomstperspectief.  
 
De politie heeft er eveneens de handen vol aan. Van de 15 medewerkers die het cluster 
Westerwolde telt, wordt een relatief groot deel van de menskracht ingezet in Ter Apel, 
terwijl het overige deel van de gemeente Westerwolde – waar ongeveer 15.000 mensen 
wonen – nu volgens de politie veel minder aandacht krijgt.  
 
Door het grote verloop onder COA-bewoners leert de politie deze bewoners niet goed 
kennen. Vaak is ook de taal een probleem. Door de grote diversiteit aan herkomstlanden 
en sterk uiteenlopende culturen en gebruiken leiden onderlinge irritaties op het COA terrein 
soms tot confrontaties, waarbij de politie soms moet ingrijpen. 
 
Winkeldiefstal is een veelvoorkomend probleem in Ter Apel. Ook hier gaat het vooral om 
veilige landers. Het aantal winkeldiefstallen in de gemeente fluctueerde sterk over de 
afgelopen drie jaar: in 2016 waren dit er 364, in 2017 132 en in 2018 235. De 
winkeldiefstallen kosten de politie veel tijd en capaciteit. Met de gehele afwikkeling van 
een aanhouding voor winkeldiefstal is de politie zo’n zes uur bezig. Dit drukt zozeer op de 
capaciteit van het team dat andere taken volgens de politie blijven liggen.  
 
Daar komt bij dat de winkeliers de kosten die bij diefstal op de winkeldief verhaald worden, 
in het geval van de veilige landers vrijwel nooit terugzien. Dit in tegenstelling tot andere 
diefstallen waarvoor de winkelier een schadevergoeding voor oponthoud en overlast 
ontvangt die de dader verplicht is te betalen, van € 181. De veilige landers zijn vaak binnen 
twee weken weer vertrokkenuit Ter Apel en hebben vaak geen vaste verblijfplaats in 
Nederland, soms zelfs geen identiteitsbewijs. Dit maakt dat het probleem van de 
winkeldiefstallen in Ter Apel voor de winkeleigenaren een grote kostenpost is. Uit 
gesprekken met winkeliers blijkt dat hen dit een gevoel van onmacht geeft. 
 
De winkeliersvereniging van Ter Apel pleit voor meer politie-inzet in het winkelcentrum 
van Ter Apel. Een punt van discussie is welke rol verschillende partijen, waaronder 
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winkeliers, politie en gemeente, hierin kunnen en moeten spelen. Dit knelpunt is al jaren 
onderwerp van gesprek in het veiligheidsoverleg tussen politie en gemeente.  
 
In samenwerking met de winkeliersvereniging zijn de afgelopen jaren verschillende 
maatregelen ingezet. Zo heeft Trygion beveiliging een samenwerking onder de noemer 
‘Dynamisch Blauw’ met opleidingscentrum Reco waar mensen de opleiding tot beveiliger 
kunnen volgen.  
 
Er loopt een gediplomeerde beveiliger met twee of drie beveiligers in opleiding in het 
winkelcentrum van Ter Apel. De gediplomeerde beveiliger heeft goede afspraken met de 
politie gemaakt en kan in geval dat dit nodig is direct contact opnemen met de politie. Dit 
zorgt ervoor dat de lijnen kort zijn. Door deze aanpak worden zowel Trygion als de politie 
ontlast.  
 
Daarnaast is een van de drie supermarkten in Ter Apel onlangs een proef gestart met 
gastheren in de winkel. De winkelier heeft besloten deze personen aan te stellen en  
investeert hier zelf in. Andere mogelijkheden die de winkels zelf hebben zijn het verbetren 
van toezicht in de winkel door cameratoezicht of het ophangen van spiegels. Ook kunnen 
zij duurdere producten achter een balie stallen. Niet alle supermarkten nemen hierin 
evenveel eigen initiatief.  
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3. VERNIEUWEND WERKEN  
 
  
 

Vernieuwend Werken deed in 2014 zijn intrede bij de politie in Nederland. Het betreft een 
verandering in werkwijze die er onder meer toe moet leiden dat politieagenten zich weer 
betrokken kunnen voelen bij hun werk. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de 
doelstellingen van Vernieuwend Werken en de belangrijkste elementen waaruit het 
bestaat.  
 
 
3.1 Achtergrond Vernieuwend Werken  
 
Vernieuwend Werken heeft zijn oorsprong in verschillende ontwikkelingen, zowel binnen 
de samenleving als binnen de politieorganisatie. Deze worden hier genoemd.  
 

Terug naar de bedoeling 
Vernieuwend Werken staat niet op zichzelf maar kan begrepen worden vanuit verschillende 
ontwikkelingen in de samenleving, die hun weerslag hebben op de politieorganisatie. Niet 
alleen binnen de politie maar ook in andere grote overheidssectoren is toenemende 
aandacht voor het nemen (en krijgen) van eigen verantwoordelijkheid door medewerkers. 
Na jaren van denken in systemen, procedures, targets en verantwoordingseisen neemt de 
aandacht voor denken vanuit de oorsponkelijke bedoeling van het werk weer toe. Deze 
ontwikkeling zien we ook in het onderwijs en de zorg.1 Werk moet weer eenvoudiger 
worden: minder overleg, minder regels, meer tijd voor ‘waar we voor zijn’, dichter bij de 
mens staan. De medewerkers op straat en op de werkvloer, die dagelijks contact hebben 
met burgers, leerlingen of patiënten, moeten hierin meer vrijheid krijgen en nemen. Dit 
wordt samengevat onder de noemer ‘werken volgens de bedoeling’.   
 
Administratieve Lastenverlichting 
Een tweede ontwikkeling waaruit Vernieuwend Werken voortkomt is die van het 
verminderen van bureaucratie binnen overheidsorganisaties. Ook dit is een ontwikkeling 
die binnen de gehele Nederlandse overheid speelt. De oorsprong van Vernieuwend Werken 
ligt in het programma Administratieve Lastenverlichting (Programma ALV) van de 
Nationale Politie.2 Om de administratieve lasten in de politieorganisatie te verlagen is 

                                                             
1 Wouter Hart (2012). Verdraaide Organisaties, terug naar de bedoeling. Vakmedianet. 
2 Nationale Politie (2016). Handreiking Vernieuwend Werken. Programma Administratieve Lastenverlichting 
(ALV). Nationale Politie, Den Haag. 

Ontwikkelingen waar Vernieuwend Werken uit voortkomt  

1. Terug naar de bedoeling 

2. Administratieve lastenverlichting 

3. Gebiedsgebonden Politiewerk 
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bekeken wat er in de politiepraktijk moet gebeuren om dit structureel te veranderen. Het 
teruggeven van professionele ruimte aan medewerkers op de werkvloer en het sturen op 
basis van vertrouwen zijn hierbij aangewezen als ambities voor de organisatie. Doordat 
medewerkers meer vrije ruimte hebben en minder verantwoording in de organisatie 
hoeven af te leggen, zou dit moeten leiden tot afname van de administratieve lasten(druk).  
 
Gebiedsgebonden Politiewerk 
Ten slotte is gebiedsgebonden politiewerk (GGP) een ontwikkeling waarin Vernieuwend 
Werken is ingebed. De term gebiedsgebonden politiewerk wordt sinds 2005 gehanteerd.3 
De politie wil meer in verbinding staan met de samenleving, vernieuwend zijn en meer op 
lokaal niveau denken en handelen.4 Dit wordt gebiedsgebonden politiewerk genoemd. Met 
de invoering van de Nationale Politie in 2013 zijn basisteams ingevoerd en is een groot 
deel van het beheer van de politieorganisatie gecentraliseerd. De basisteams zouden de 
lokale verhoudingen en problemen goed moeten kunnen volgen en inschatten. In 2016 is 
deze werkwijze geëvalueerd in opdracht van Politie en Wetenschap.5 Een van de conlusies 
van dit onderzoek was dat de relatie tussen de politieteams met burgers verder is 
geformaliseerd en onpersoonlijker is geworden. In het onderzoek zijn stedelijke en 
plattelandsteams vergeleken. Vooral door de plattelandsteams blijkt de afstand tot de 
burger als een knelpunt te worden ervaren. Door de omvang van het gebied en de lange 
aanrijtijden is de fysieke afstand tot de burger toegenomen. Daarnaast heeft het grotere 
gebied tot gevolg dat het team met veel meer inwoners te maken heeft. Hierdoor is het 
contact met burgers formeler en onpersoonlijker geworden. Met name in de wat meer 
afgelegen dorpen is deze afstand groter geworden sinds de invoering van de basisteams, 
aldus de onderzoekers. Het gebiedsgebonden politiewerk is een reactie hierop, het is een 
beweging terug naar lokale verbinding.   
 
Ook ten aanzien van de organisatiestructuur heeft het onderzoek enkele knelpunten aan 
het licht gebracht. De leiding en sturing van de relatief omvangrijke basisteams is als 
ingewikkeld en zwaar ervaren. Tegelijk blijken mensen op de werkvloer de aansturing als 
complex en ondoorzichtig te ervaren. Medewerkers missen herkenbare sociale verbanden 
en een leidinggevende die aanspreekbaar is. De belangrijkste aanbeveling die op basis van 
het onderzoek is gedaan is om meer rekening te houden met de lokale context. Er is 
behoefte aan meer maatwerk en lokale invulling. Dat er geen ‘One size fits all’ is, is een 
belangrijke conclusie van de onderzoekers.  
 
  

                                                             
3 Raad van Hoofdcommissarissen (2005). Politie in ontwikkeling: visie op de politiefunctie. Den Haag, NPI.  
4 Politie Nederland (2018). Podium voor goed politiewerk. Ontwikkelagenda GGP. 
5 Terpstra, J., I. van Duijneveldt, T. Eikenaar, T. Havinga en B. van Stokkom (2016). Basisteams in de 
Nationale Politie: Organisatie, taakuitvoering en gebiedsgebonden werk. Apeldoorn: Politie & Wetenschap.  
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3.2 Doelstellingen Vernieuwend Werken 
 
De drie hoofddoelstellingen van Vernieuwend werken zijn:   
 

Vernieuwend Werken heeft als streven minder focus te leggen op systemen en de aandacht 
meer te richten op de bedoeling van de organisatie: werken aan meer veiligheid, samen 
met de direct betrokkenen zoals burgers, bestuurders en ketenpartners.6  
 
Bij Vernieuwend Werken vindt verbetering van het werk meer van onderaf op individueel 
en teamniveau plaats dan vanuit de leiding en ondersteuning. Medewerkers moeten 
hiervoor de professionele ruimte nemen, en die ook krijgen. Om dit te bereiken wordt 
gestuurd op vertrouwen en op het verminderen van het afleggen van verantwoording door 
middel van systemen en protocollen. Naast het meer nemen van verantwoordelijkheid, zal 
hierdoor een afname van de administratieve lasten(druk) bereikt kunnen worden.  
 
In verschillende basisteams in Nederland zijn initiatieven opgestart om de hiërarchie en 
bureaucratie terug te dringen.7 Kern van al deze initiatieven is dat het team zelf de 
besluiten neemt en contact met de burger prioriteit geeft binnen het werk. Basisteam 
Meierij (omgeving ’s-Hertogenbosch) was in 2014 het eerste team dat Vernieuwend 
Werken heeft uitgewerkt in een concrete werkwijze voor dit basisteam. Daarnaast vinden 
andere organisatieveranderingen bij basisteams in Nederland plaats, waarbij niet de term 
Vernieuwend Werken gehanteerde wordt, maar die grotendeels dezelfde doelen nastreven. 
Onder de noemer ‘Contextgedreven Werken’ en ‘Regelvrije Teams’ wordt eveneens 
gestreefd naar een werkwijze waarbij het team de besluiten neemt en contact met de 
burger prioriteit heeft.  
 
Principes van Vernieuwend Werken 
In de handreiking Vernieuwend Werken van de Nationale Politie is een procesaanpak 
beschreven die basisteams kunnen raadplegen wanneer zij Vernieuwend Werken als 
werkwijze willen toepassen. Hierbij wordt opgemerkt dat dit geen blauwdruk is. Een team 
kan die elementen eruit overnemen die in de eigen context en dynamiek nuttig en 
bruikbaar lijken.  
 
Een eerste actie die het team kan nemen is het betrekken van belanghebbenden. Als 
voorbeeld wordt genoemd om met burgers, bestuurders en ketenpartners om tafel te gaan 
om gezamenlijk doelen ten aanzien van veiligheid op te stellen. Deze partijen kunnen met 
                                                             
6 Ministerie van Justitie en Veiligheid (2016). Eindrapportage Vermindering Administratieve Lasten Politie. 
Ministerie van Justitie en Veiligheid, Den Haag. 
7 Dit zijn onder meer de basisteams Meierij, Amsterdam Nieuw West Noord, Krimpenerwaard, Zevenaar.   

Drie hoofddoelstellingen Vernieuwend Werken:  

1. Betere resultaten buiten 

2. Meer betrokken medewerkers 

3. Efficiëntere bedrijfsvoering 
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elkaar bepalen waar ze over een aantal jaar willen staan. De tweede actie is het opstellen 
van hoe je als team wil gaan werken. Dit worden de organiseerprincipes genoemd. Leidend 
in deze principes is dat teams niet uitwerken wat er moet gebeuren, maar juist hoe het 
team wil gaan werken. Deze principes worden hieronder uitgewerkt8. De derde actie 
bestaat uit het kiezen van acties en initiatieven die passen bij de nieuwe manier van 
werken. Actie vier is ten slotte het continueren van de beweging. Hiervoor geeft de 
handreiking verschillende hulpmiddelen, zoals het oprichten van een supportgroep en 
begeleidingsgroep en coaching. 
 

 
1. Zorg dat medewerkers zich verantwoordelijk kunnen voelen 
De afgelopen decennia heeft het werk van de politie een verandering doorgemaakt waarbij 
vastgelegde procedures en protocollen steeds meer leidend zijn geworden. Het politiewerk 
raakte meer en meer gericht op systemen in plaats van op de eindgebruiker, de burger. 
Doordat steeds meer taken werden vastgelegd in protocollen, ontstond steeds minder 
eigen ruimte voor medewerkers in hun dagelijks werk. Er wordt in een systeemgerichte 
organisatie weinig autonomie, oplossend vermogen of creativiteit van medewerkers 
gevraagd. Terwijl het juist de medewerkers op straat zijn die in complexe situaties kunnen 
inschatten wat er nodig is. Hierbij spelen ervaring, inschatting en kennis van de lokale 
situatie een rol. Daarnaast ervaren medewerkers door dit gebrek aan eigen ruimte minder 
zingeving in hun werk. 9 Door deze negatieve gevolgen van de ‘systeemdwang’ is het thema 
‘meer professionele ruimte’ op de agenda gekomen.  
 
Voor de politieorganisatie betekent dit dat medewerkers zich (weer) verantwoordelijk 
moeten en mogen gaan voelen voor de veiligheid in hun werkgebied. In plaats van het 
volgen van standaard werkwijzen wordt eigen inbreng gevraagd, eigenaarschap van 
bepaalde taken en het nemen van professionele ruimte. Dit vraagt om meer interne 
samenwerking en het kunnen verantwoorden van keuzes en werkwijzen, niet alleen naar 
leidinggevenden maar ook naar directe collega’s en naar buiten toe, naar burgers en 
ketenpartners. Dit wordt daarom ‘rijker verantwoorden’ genoemd.  
 
Door een rijkere verantwoording af te leggen, draagt iedereen in de organisatie bij aan een 
professionele cultuur. Dit vergt een zekere omslag in denken binnen de politieorganisatie, 

                                                             
8 De handreiking Vernieuwend Werken baseert zich hier op een presentatie van Capgemini Consulting uit 
2015. De principes worden ook uitgewerkt in Staffeleu, E. en V. Timmerman (2015) Benutten van digitale 
kansen betekent anders organiseren. Trends in Veiligheid 2015: Digitale dienstverlening in het 
veiligheidsdomein (pp. 12-15). Utrecht: Capgemini consulting.  
9 Wouter Hart (2012). Verdraaide Organisaties, terug naar de bedoeling. Vakmedianet. 

Vier principes van Vernieuwend Werken 

1. Zorg dat medewerkers zich verantwoordelijk kunnen voelen  

2. Samenwerken met burgers en ketenpartners 

3. Goed werk willen realiseren 

4. Experimenteren met nieuwe oplossingen en technologieën 
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waar de focus van oudsher ligt op ‘verticaal’ verantwoorden, naar de leidinggevende. 
Volgens dit principe van Vernieuwend Werken zou er ook horizontaal verantwoording 
afgelegd moeten worden. De verwachting is dat hierdoor de relatie met burgers en 
ketenpartners verbetert. De politieorganisatie zou zo moeten worden georganiseerd, dat 
medewerkers een kleine set aan professionele standaarden hebben en daarnaast 
voldoende eigen regelruimte om ervoor te zorgen dat het werk de meeste toegevoegde 
waarde heeft voor de burger. 10  
 
2. Samenwerken met burgers en met andere partijen 
Het zorgen voor de veiligheid is geen taak van de politie alleen. Binnen Vernieuwend 
Werken wordt samenwerking met burgers en andere partijen van groot belang geacht. 
Burgers, bedrijven en ketenpartners worden de laatste jaren al meer betrokken bij 
activiteiten van de politie. Het vernieuwende van dit principe is dat ketenpartners en 
burgers in het gehele proces meegenomen zouden moeten worden, zodat een gedeeld 
verantwoordelijkheidsgevoel ontstaat. In de handreiking wordt onder meer voorgesteld om 
veiligheidsdoelen gezamenlijk op te stellen voor een bepaalde periode. Daarnaast wordt 
geadviseerd blijvend kennis te delen, successen te delen en wederzijds terugkoppeling te 
geven over gedane acties en gemaakte afspraken.  
 
Deze gerichtheid naar buiten, waarbij medewerkers zich verbinden aan afspraken met 
externe partners, kan mogelijk een conflict opleveren met de interne afspraken. In 
literatuur rondom Vernieuwend Werken wordt dit als mogelijk knelpunt genoemd. Wanneer 
politieagenten meer vrijheid krijgen om hun eigen werktijd in te delen en in samenwerking 
met partners hierin de prioriteiten te bepalen, kan dit ten koste gaan van de tijdsinzet voor 
doelen die vanuit de leiding zijn bepaald. Dit dilemma wordt samengevat als: ‘Werk je voor 
de baas of voor de burger?’. In de theorie rondom Vernieuwend Werken wordt gesteld dat 
leidinggevenden op tactisch en strategisch niveau de randvoorwaarden moeten regelen en 
dat medewerkers de vrijheid moeten krijgen om zinvol invulling te geven aan de keten- en 
netwerksamenwerking. Van een organisatie als de politie, die een sterk hiërarchische 
cultuur heeft, vraagt dit een grote omslag in denken en werken.  
 
3. Goed werk willen realiseren 
Het derde principe wordt omschreven als ‘de goede dingen voor de buitenwereld ook goed 
doen’. Door binnen een team kritisch te reflecteren op elkaars werk kan men van elkaar 
leren. Deze reflectie moet ook kunnen gaan over de wijze van leidinggeven, de onderlinge 
samenwerking binnen het team en: ‘het hebben van aandacht voor het loskomen van 
ongewenste oude patronen die leiden tot ongewenste vertraging’.11   
 
Verder is van belang dat de manier van dienstverlening en werken aansluit bij de 
verwachtingen van de buitenwereld, en dat hierop wordt geanticipeerd. 
Politiemedewerkers moeten zich in hun werk steeds afvragen of de manier van werken 
aansluit bij de verwachtingen van de buitenwereld. Hoe meer contact er is met deze 
buitenwereld, hoe beter er kan worden voldaan aan deze verwachtingen en behoeften van 
                                                             
10 Vos, J.J., Groen, G.A.A., Bochove, M. van & Nap, J. (2015). Rijker Verantwoorden: 
Onderzoeksrapportage in opdracht van het Programma Administratieve Lastenverlichting (ALV) en het 
Lectoraat Waardevolle Praktijkontwikkeling. Apeldoorn: TNO Management Consultants. 
11 Staffeleu & Timmerman (2015). 
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burgers en ketenpartners.12 Dit geldt zowel voor het dagelijks werk als voor voorgenomen 
vernieuwingen in de werkwijze.  
 
4. Experimenteren met nieuwe oplossingen en technologieën 
Tot slot is er een vierde principe gedefinieerd, dat is gericht op blijvende vernieuwing en 
efficiënter werken. De voorgaande drie organiseerprincipes zouden ertoe moeten leiden 
dat medewerkers (meer) met eigen initiatieven en creatieve oplossingen komen die het 
werk effectiever, efficiënter en zinvoller maken. Deze ideeën kunnen als kleinschalige pilots 
getest worden binnen het team of cluster. Door binnen de organisatie snel experimenten 
op te zetten, die bij gebleken succes kunnen worden gedeeld en overgenomen, vinden 
vernieuwingen binnen de organisatie van onderaf plaats. Wanneer dit van bovenaf 
gefaciliteerd en aangemoedigd wordt kan de politieorganisatie blijvend vernieuwen. Tot 
slot kan het experimenteren met eigen oplossingen en ideeën bijdragen aan het 
werkplezier van medewerkers.  
 
 
3.3 Vernieuwend Werken in Ommelanden-Oost 
 
In deze paragraaf wordt het proces van totstandkoming van Vernieuwend Werken in 
Ommelanden-Oost beschreven. We gaan in op de aanleiding, de stappen die gezet zijn om 
medewerkers in het proces mee te nemen en het visiedocument dat de basis van 
Vernieuwend Werken in Ommelanden-Oost vormt. 13  
 
Aanleiding  
Al kort na de overgang naar de Nationale Politie in 2015 werd duidelijk dat deze 
reorganisatie een aantal onvoorziene negatieve gevolgen had in het werkgebied 
Ommelanden-Oost. Het gebied was erg groot en medewerkers van dit team konden in het 
hele gebied worden ingezet. Medewerkers verloren hierdoor de binding met de lokale 
situatie, met de burger, maar ook met de collega’s. In 2016 kwam uit de jaarlijkse 
medewerkersmonitor naar voren dat de tevredenheid van de medewerkers in 
Ommelanden-Oost de laagste van Noord-Nederland was.14 Hierdoor werd de urgentie van 
dit probleem duidelijk en werd de noodzaak tot veranderen breed gevoeld, aldus een van 
de respondenten. Vernieuwend Werken werd geïntroduceerd om een oplossing te bieden 
voor deze problemen.  
 
Procesbeschrijving  
Vernieuwend Werken leek een oplossing te kunnen bieden voor genoemde problematiek in 
Ommelanden-Oost. Een presentatie verzorgd door basisteam Meierij op een landelijke 
politiebijeenkomst was voor de chef van het basisteam aanleiding om –met de 
medewerkers– te bezien of Vernieuwend Werken in Ommelanden-Oost geïmplementeerd 

                                                             
12 Groenendaal, J. & Helsloot, I. (2014). De opbrengst van de politiële netwerkfunctie binnen de 
gebiedsgebonden politiezorg voor de kerntaken handhaving openbare orde en opsporing. 
Bestuurswetenschappen, 68(4), 34-52. 
13 Informatie in dit hoofdstuk is gebaseerd op documenten (notulen, presentaties) die de politie beschikbaar 
heeft gesteld en gesprekken binnen de organisatie. 
14 Politie - Dienst HRM (2016). Medewerkersmonitor 2016. Totaalrapportage. Schouten & Nelissen, oktober 
2016. 
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zou kunnen worden. In januari 2017 bracht een groep medewerkers van Ommelanden-
Oost een werkbezoek aan de Meierij. Onderdeel van het werkbezoek was, naast een 
uitgebreide presentatie en aandacht voor vragen, de vertaling naar het eigen team. Door 
het team zijn op deze dag verschillende ideeën genoemd die zij mee naar huis zouden 
nemen. Ten aanzien van de omvang van het basisteam wordt opgemerkt dat er in kleinere 
eenheden gewerkt zou moeten worden. Er wordt gesproken van 15 tot 25 medewerkers in 
kleinere teams. Ook wordt geopperd dat het team zelf de roosters zou kunnen 
samenstellen.  
 
In de loop van 2017 heeft het proces naar Vernieuwend Werken verder vorm gekregen in 
Ommelanden-Oost. Regelmatig zijn inloopbijeenkomsten voor alle medewerkers 
gehouden. In twee sessies (een met wijkagenten Oldambt en Bellingwedde en een met 
wijkagenten Stadskanaal en Vlagtwedde) zijn vragen beantwoord waarmee het basisteam 
moet ‘stoppen, starten en doorgaan’, in relatie tot Vernieuwend Werken. Uitkomsten van 
deze sessies zijn onder meer: het team geeft aan te willen stoppen met ‘Alles zelf willen 
doen vanuit je rol’, ‘gestuurd worden door systemen/lijsten’, met (negatief) passief gedrag, 
met denken in systemen in plaats van mogelijkheden. Overige elementen die hier genoemd 
zijn zijn meer praktisch van aard. Onder de noemer ‘starten met’ worden de volgende 
elementen genoemd: ‘vergroten van onze motivatie’, ‘aandacht geven aan elkaar’, 
‘successen delen en elkaar aanspreken’, ‘Het aannemen en geven van opbouwende kritiek’, 
‘meer denken vanuit de burger’ en ‘beter terugkoppelen’.   
  
Al in februari 2017 wordt in een van de sessies het idee geopperd om clusters te vormen 
binnen Ommelanden-Oost. Deze ontwikkeling kan gezien worden als een van de 
‘uitkomsten’ van Vernieuwend Werken. In het denken over meer verantwoordelijkheid, 
meer werkplezier en dichter bij de burger staan, is dit een praktijkoplossing die uit de 
sessies is voortgekomen. In een later stadium wordt ervoor gekozen om alle medewerkers 
zelf te laten kiezen bij welk cluster zij willen werken.  
 
In oktober 2017 wordt het visiedocument Vernieuwend Werken in Ommelanden-Oost 
definitef gemaakt. Hierin staat beschreven hoe men in het team wil gaan werken.  
 
Visidocument Vernieuwend Werken  
In Ommelanden-Oost is een visiedocument Vernieuwend Werken opgesteld. In dit 
document staan de taken van het basisteam Ommelanden-Oost beschreven:  
 

Vernieuwend Werken Ommelanden-Oost 

Wij hebben de taak om bewoners te bedienen, verbindend te zijn naar elkaar en 
externe partijen, kwaliteit te tonen in ons werk en onszelf te ontwikkelen. 
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Contact met bewoners, ketenpartners en collega’s in het basisteam Ommelanden-Oost 
worden als de eerste twee pijlers genoemd in het visiedocument. Ten aanzien van 
bewoners (pijler 1) wordt opgemerkt dat het noodzakelijk is dat leden van een cluster zelf 
gaan nadenken over manieren om bewoners goed te helpen en om hierover met bewoners 
in gesprek te gaan. De tweede pijler ‘Verbinden(d)’ betreft het in contact staan met 
bewoners, ketenpartners en collega’s. Deze verbinding ontstaat door het werken in een 
geografisch afgebakend gebied met een vaste grooep collega’s. ‘Als basisteam en als 
cluster zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk voor het welzijn van onszelf en elkaar.’ 

 
De derde pijler van Vernieuwend Werken in Ommelanden-Oost is plezier in het werk. Door 
samen in gebiedsgebonden clusters te werken is het team eigenaar van het gebied en 
weten zij wat er speelt, staat in het document. Onderdelen hiervan zijn motivatie, 
verantwoordelijkheid nemen en verantwoording (kunnen) afdragen. Daarnaast is in het 
document opgenomen dat een betere balans tussen werk en privé kan ontstaan door 
samen in gesprek te gaan over het rooster. Medewerkers worden aangespoord om (ook) 
hierin eigen verantwoordelijkheid te nemen. Ten slotte is ontwikkeling genoemd als vierde 
pijler van Vernieuwend Werken. Innovatieve ideëen worden verwelkomd. Hierbij staat 
voorop dat deze er altijd op gericht moeten zijn om bewoners en andere partners in het 
gebied beter tot dienst te zijn. Ook staat in het document dat nieuwe ideëen door collega’s 
onderling kritisch bekeken moeten worden en dat de omgeving (burgers, ketenpartners) 
wordt erin betrokken.  
 
Vervolgens is in november 2017 een bijeenkomst in Onstwedde gehouden, waarbij het 
basisteam in drie clusters is verdeeld. Deze werkwijze is vrijwel direct ingevoerd. Op 23 
maart wordt in Ter Apel een presentatie gehouden voor burgers, bedrijven en 
ketenpartners.  
 
 

Pijlers van Vernieuwend Werken in Ommelanden-Oost 

1. Samen met bewoners 

2. Verbinden(d) 

3. Plezier in je werk en kwaliteit 

4. Vernieuwen en ontwikkelen    

. 
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4. ERVARINGEN POLITIE EN KETENPARTNERS    
 
 
 

In dit hoofdstuk presenteren we de bevindingen van de medewerkers van politie en 
ketenpartners met Vernieuwend Werken.1 De resultaten worden besproken aan de hand 
van de vier principes van Vernieuwend Werken (paragraaf 3.2 t/m 3.5), nadat eerst in 
paragraaf 3.1 wordt ingegaan op de bekendheid met het begrip Vernieuwend Werken door 
de medewerkers.  
 
 
4.1 Vernieuwend Werken in eigen woorden 
 
Alle medewerkers die voor dit onderzoek zijn geïnterviewd zijn bekend met het concept 
Vernieuwend Werken. Zij geven aan dat Vernieuwend Werken zo’n anderhalf jaar geleden 
is ingevoerd in Ommelanden-Oost. Het is destijds gepresenteerd aan het basisteam. Hierbij 
is een film vertoond over zichtbaarder aanwezig zijn (in de wijk), het (weer) gaan werken 
in kleinere eenheden en meer focus op de inhoud van het werk. Diverse medewerkers van 
Westerwolde zijn daarnaast aanwezig geweest bij de kennismakingsavond in Vlagtwedde, 
waarin het concept Vernieuwend Werken aan bewoners, bedrijven en ketenpartners is 
gepresenteerd.  
 
Team Westerwolde 
Gevraagd naar hoe de medewerkers in Westerwolde Vernieuwend Werken in eigen 
woorden zouden omschrijven, benoemen zij de volgende elementen: in kleinere teams 
(clusters) gaan werken, meer zichtbaar zijn voor de burger, zelf de roosters opstellen en 
‘weer gaan werken volgens de bedoeling’. Enkele medewerkers noemen in hun 
omschrijving praktische voorbeelden van veranderingen in de werkwijze van de afgelopen 
anderhalf jaar. Dit zijn bijvoorbeeld het werken in clusters en het zelf roosteren.  
 
Bekendheid Vernieuwend Werken bij ketenpartners 
Twee van de geïnterviewde ketenpartners waren aanwezig bij de kennismakingsavond in 
Vlagtwedde in maart 2018, waarbij het Vernieuwend Werken aan bewoners, bedrijven en 
ketenpartners is gepresenteerd. Zij kennen de term Vernieuwend Werken. Gevraagd naar 
een omschrijving noemen zij elementen als werken in kleinere teams, vaste gezichten in 
kleinere kernen, zichtbaarheid voor de burger, het veiligheidsvraagstuk meer in 
gezamenlijkheid oplossen met ketenpartners, bedrijven en burgers, minder focus op 
structuur en systemen en meer gericht op de doelstellingen van de politieorganisatie.  
 
De overige ketenpartners zijn niet bekend met de term Vernieuwend Werken. Een deel van 
hen ziet echter wel veranderingen bij de politieorganisatie in de afgelopen anderhalf jaar. 
In de volgende paragrafen gaan we hier nader op in.  
 
 
                                                
1 De resultaten van de enquête onder bewoners komt in het volgende hoofdstuk aan bod.  
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4.2 Zorg dat medewerkers zich verantwoordelijk kunnen voelen 
 
Het eerste principe van Vernieuwend Werken, gaat over het (kunnen) nemen van 
verantwoordelijkheid en het ‘rijker verantwoorden’ van het werk. Door de overgang naar 
het werken in clusters kunnen de medewerkers in Westerwolde meer hun eigen tijd indelen 
dan voorheen in het basisteam mogelijk was. Het team van 15 mensen in Westerwolde 

heeft de vrijheid om de dag in te delen op basis van wat er 
aan werk ligt. Dit wordt per dag ‘s ochtends bekeken en de 
taken worden onderling verdeeld. De taken die er liggen 
leveren doorgaans zoveel werk op dat de werkdag hiermee 
volledig gevuld is. Er is weinig ruimte voor eigen invulling, 

merken de medewerkers op. Veel van de werkzaamheden liggen vast, onder meer door de 
bereikbaarheidsdiensten, de werkzaamheden die door de chef van dienst worden 
overgedragen en het voor elkaar overnemen van taken waar een collega (bijvoorbeeld in 
de nachtdienst) niet aan toe is gekomen. Daarnaast zijn er de zaken die acuut opvolging 
vergen, zoals een aanhouding vanwege diefstal. Met name de winkeldiefstallen in Ter Apel 
vragen veel tijd, aldus de medewerkers. Er blijft weinig vrije ruimte over om eigen invulling 
te geven aan het politiewerk. De medewerkers ervaren dan ook niet dat zij veel eigen 
verantwoordelijkheid kunnen nemen. De beperkte omvang van het team en ‘de waan van 
de dag’ zijn hiervoor de belangrijkste redenen.   
 
Rijker verantwoorden naar buiten 
Medewerkers van het cluster Westerwolde beschouwen het verantwoorden van het werk 
en het uitleggen van keuzes als een natuurlijk en logisch onderdeel van het contact met 
burgers. In gesprekken met burgers, maar ook met ketenpartners, gaan de medewerkers 
vaak in op vragen over de taakstelling van de politie. ‘Een deel van het contact met burgers 
bestaat uit het uitleggen waar we wel en niet voor zijn’.  
 
In het dagelijks werk wordt regelmatig verantwoording gegeven bij het handelen. 
Medewerkers merken ook dat burgers hierover vaker vragen stellen dan enkele jaren 
geleden. Een deel van de verantwoording gaat over het uitleggen waar de politie niet voor 
is. Dit maakt dat het verantwoorden van beslissingen ook een lastig aspect is van het 
contact met de burger. ‘Politiewerk is ook veel uitleggen aan mensen. Vaak ben je aan het 
verantwoorden wat je niet doet en waarom niet. Dat is weleens lastig, zeker in situaties 
die je zelf ook graag zou oplossen.’ 
 
Binnen het team Westerwolde is bewust gekozen voor het investeren van tijd en aandacht 
in verantwoording naar bewoners. Deze investering bestaat onder meer uit het 
onderhouden van contact met een burger na een melding, laten horen wat er gedaan is 
met een aangifte of nog eens langsgaan bij een probleemgezin. Dat laatste wordt niet 
alleen bij problemen of meldingen van overlast gedaan. Ook wanneer een situatie hier niet 
direct om vraagt kan de politie bewust contact leggen. Bijvoorbeeld wanneer een potentieel 
dreigende situatie rustig is verlopen. Op deze wijze worden volgens de medewerkers 
duurzame contacten opgebouwd. Een medewerker merkt hierover op: ‘In het buitengebied 
heb je persoonlijker contact met mensen dan in de stad. Mensen weten ook dat je hen 

Verantwoordelijkheid 
nemen en 

verantwoording afleggen 
naar buiten 
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kent en weet te vinden. Hierdoor ga je wat tactischer om met mensen, je weet dat je 
elkaar nog tegenkomt. In de stad is het anoniemer.’ 
 
Mening ketenpartners  
Ook met ketenpartners vinden meer gesprekken plaats over politietaken. Het zorgen voor 
de veiligheid in de gemeente wordt meer als een gezamenlijke taak beschouwd en er vindt 
meer overleg plaats over wie welke rol en verantwoordelijkheid heeft. Wijkagenten 
benoemen dat de samenwerking met ketenpartners intensiever is geworden en dat 
veiligheid steeds meer als een gedeeld probleem wordt gezien. De rol van de politie is de 
laatste jaren veranderd. De politie is niet meer de maatschappelijk werker, de 
hulpverlening is vaak eerst aan zet. Als het voor de veiligheid nodig is komt de politie.  
Een ketenpartner merkt hierover op: ‘De politie is er als het nodig is, ik denk dat dat een 
goed signaal afgeeft. Ze rijden misschien niet vaak door een straat waar niks aan de hand 
is, maar als er iets speelt zijn ze er. Bovendien rijden ze vaak daarna nog langs of houden 
het in de gaten. Ook dat is een goed signaal. Degenen die de overlastmelding hebben 
gedaan zien dat, maar ook andere omwonenden, die hoogstwaarschijnlijk ook overlast 
hadden.’  
 
Door deze rijkere verantwoording ontstaat meer begrip bij ketenpartners; ook wanneer de 
politie niet kan voldoen aan een verzoek van ketenpartners, wordt dit door vrijwel alle 
ketenpartners met begrip ontvangen. Doordat taken en verantwoordelijkheden duidelijker 
worden besproken is er meer begrip voor de beperkingen van de politie-inzet. Dit wordt 
door meerdere ketenpartners herkend en benoemd als een positieve ontwikkeling binnen 
de politie. De ketenpartners merken op dat dit een proces al langer gaande is, zij zien 
hierin niet een verandering in de afgelopen anderhalf jaar. Deze verandering heeft zich 
geleidelijk voorgedaan, in een periode van vijf à tien jaar, aldus de ketenpartners.  
 
Verantwoordelijkheid voor winkeldiefstal 
De politie-inzet op winkeldiefstallen is in Westerwolde hoog. Door de forse capaciteit die 
ermee gemoeid is, blijven andere zaken liggen. Uit de interviews komt naar voren dat de 
politie meer zou moeten kijken naar de rol die veiligheidspartners en winkeliers kunnen 
hebben in de preventie van winkeldiefstal. De politie kan winkeldiefstal niet voorkomen, 
ze kunnen de verdachte aanhouden en verbaliseren, maar niet iets oplossen. Het 
aanhouden van winkeldieven kost veel tijd. Hierdoor komt het voor dat zwaardere zaken 
niet de prioriteit krijgen die ze zouden moeten krijgen. Een respondent formuleert dit als 
volgt: ‘Geweldzaken, waaronder huiselijk geweld, worden afgewogen tegen een 
winkeldiefstal van twee euro’.  
 
Ook is opgemerkt dat het politie-eigen is om een probleem te willen oplossen. Bij de vraag 
waar de verantwoordelijkheid ligt wordt door de waan van de dag minder stilgestaan. Deze 
discussie zou meer gevoerd moeten worden, aldus een respondent. ‘Politiemensen hebben 
sterk de neiging zich eigenaar van een probleem te maken ook als het niet direct hun 
probleem is. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij een probleem als winkeldiefstal. Bij een 
winkeldiefstal voelen teamleden zich verantwoordelijk voor het oplossen ervan. Maar dat 
kan de politie helemaal niet. Zij kunnen een verdachte aanhouden en verbaliseren, maar 
het voorkòmen kunnen ze niet. Hierover moeten zij met de veiligheidspartners en 
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winkeliers in gesprek. Wie is de eigenaar van het probleem en wat is de rol van de politie? 
Wat zijn hun bevoegdheden en taken en tot waar reiken die? Waar ligt de 
verantwoordelijkheid van de winkelier, gemeenten, COA en de burger?’ 
 
 
4.3 Samenwerken met burgers en met ketenpartners 
 
Contact met de burger en zichtbaar zijn op straat wordt door vrijwel alle medewerkers van 
de politie genoemd als belangrijk onderdeel van Vernieuwend Werken. In de gesprekken 
is opgemerkt dat de politie door de overgang naar de Nationale Politie verder af is komen 
te staan van de burger. Doordat werkgebieden onder de Nationale Politie groter zijn 
geworden, verloren zij de binding met een gebied. Medewerkers kregen diensten 
toegewezen in een (uitgestrekt) gebied dat ze soms helemaal niet kenden. Eén van de 
medewerkers merkt hierover op: ‘Ik moest op een gegeven moment opzoeken waar ik 
eigenlijk zat; bleek ik in Drenthe te rijden! Je had je navigatie nodig om weer terug te 
komen, je voelde je niet echt nuttig. 
 

Ook het contact met de burger en het kennen van de 
lokale situatie kwamen hierdoor onder druk te staan. 
Medewerkers waren zelf niet goed op de hoogte en konden 
vragen niet beantwoorden. Een medewerker merkt op dat 
het in het werkgebied Ommelanden-Oost kon gebeuren 

dat een bewoner de politie moest uitleggen wat collega’s eerder aan een probleem hadden 
gedaan. Hierdoor voelden veel medewerkers zich niet nuttig; ze hadden niet het gevoel 
dat hun eigen werk (positief) bijdroeg aan het geheel. Doordat er geen vaste standplaats 
was kon ook geen binding met het gebied opgebouwd worden. Hierdoor ervaarden veel 
medewerkers het werk als onduidelijk en inefficiënt.  
 
Vrijwel alle medewerkers benoemen dat dit een negatieve impact heeft gehad op het werk 
en de werktevredenheid. De wens om weer meer naar buiten te treden en contact te leggen 
met de burger, in een kleiner overzichtelijk gebied, wordt dan ook omarmd. ‘Dat is een 
hele logische beweging. We doen het immers voor de burger. Dat we dat uit het oog zijn 
verloren is natuurlijk een slechte ontwikkeling. Het vertrouwen van burgers zal je weer op 
moeten bouwen, dat zal tijd kosten’.  
 
Het werken in clusters heeft de binding met het gebied teruggebracht. Het team in 
Westerwolde merkt dat de burger hen weer meer herkent. ‘Je merkt dat mensen in Ter 
Apel ons weer kennen en de vaste gezichten gaan zien. Dat was vòòr de clusters zeker 
niet zo. Er wordt door inwoners weer gevraagd om ‘die ene agente met lang bruin haar’. 
Daarnaast weten de medewerkers vaak al wat er speelt wanneer een inwoner hen ergens 
over aanspreekt. ‘We kennen de gezichten weer en weten waar iemand je voor aanspreekt. 
Mensen hoeven hun verhaal niet steeds opnieuw te doen.’ Medewerkers van het cluster 
merken ook dat inwoners van Ter Apel dit waarderen. Doordat de medewerkers zelf voor 
dit cluster hebben gekozen is de binding met het gebied groot. Deze betrokkenheid stralen 
ze uit en dat wordt volgens hen ook gezien door burgers. 
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Ook de ketenpartners beamen dat het team goed op de hoogte is van wat er speelt in 
wijken. Eén van de ketenpartners merkt op: ‘De politie weet vaak al wat er speelt, als ik 
een casus voorleg. Hieraan merk je dat ze goed contact hebben met burgers, ze kennen 
de geluiden al. Zoiets kunnen ze alleen weten door aanwezig te zijn.’  
 
Ter Apel 
Met name in Ter Apel is de politie veel zichtbaarder sinds er wordt gewerkt vanuit het 
bureau in Ter Apel. Ook Sellingen wordt genoemd als een dorp dat nu vaker bezocht wordt 
door de politie. Binnen het cluster Westerwolde ligt Sellingen op een doorgaande route, 
hierdoor komen medewerkers er vaker dan voorheen. De politie rijdt er met de auto vaak 
doorheen, maar pakt er ook vaker een taak op omdat het toch op de route is.  
 
Bellingwolde 
In het noorden van het cluster zullen bewoners waarschijnlijk minder merken van politie 
aanwezigheid, verwachten de medewerkers. De reistijd naar het noordelijk deel van het 
cluster vanaf het bureau in Ter Apel is lang, waardoor de drempel om er voor iets kleins 
heen te rijden hoog is. ‘Door lange aanrijtijden blijft het contact met bewoners in dorpen 
als Wedde en Bellingwolde en het buitengebied wel onder druk staan. Ik vraag me af of 
bewoners daar positief zijn over de zichtbaarheid van de politie.’ Bovendien wordt hierover 
door het team opgemerkt dat wanneer men in Bellingwolde is, bestaat de kans is dat er 
een oproep komt wanneer er iets aan de hand is in Winschoten. Dat is het andere cluster 
maar op dat moment is die auto dan de dichtstbijzijnde. ‘Je lost dat voor elkaar op, dat is 
de afspraak. Maar dat betekent voor ons dat je helemaal lang weg bent. Dit weerhoudt je 
er bijna van om naar Bellingwolde te rijden.’  
 
Ketenpartners over het contact 
Alle ketenpartners merken op dat het contact met de politie goed is. Enkele partners 
benoemen ook dat dit verbeterd is in de afgelopen anderhalf jaar. Dit schrijven zij toe aan 
het feit dat zij vaker dezelfde mensen van de politie spreken. ‘Er zijn meer vaste gezichten, 
je leert elkaar kennen en je weet beter wat je van elkaar kunt verwachten.’ ‘Door meer 
dingen naar elkaar uit te spreken begrijp je beter waar de politie wel en niet voor is, en 
waarom ze bepaalde dingen niet (kunnen) doen. Dit heeft het contact zeker verbeterd.’ 
 
Andere ketenpartners hebben al vele jaren een vaste persoon bij de politie waarmee ze 
werken. Zij geven aan geen extra verbeteringen te hebben gezien sinds het Vernieuwend 
Werken. Over een periode van meerdere jaren nemen zij echter wel een proces van 
verandering binnen de politie waar. ‘De politie is meer een partner in veiligheid en meer 
naar buiten gericht. Een veiligheidsprobleem wordt als een gedeelde verantwoordelijkheid 
gezien. Daarbinnen kijken we met elkaar wie wat kan doen, welke rol het best ingezet kan 
worden. Eerst is de hulpverlening aan zet, de politie wordt ingeschakeld als een hardere 
hand nodig is. Dit wegen we af per casus, het is geen ‘afschuiven’ naar elkaar maar een 
gezamenlijke beslissing.’ Het langdurige contact met vaste medewerkers, soms al 
meerdere jaren, draagt eveneens bij aan het gevoel er samen voor te staan. Partners 
benoemen dat wederzijdse inzet ‘onthouden wordt’: ‘Het is wat geven en nemen, alle 
andere ketenpartners moeten ook niet achteroverleunen en op de politie wachten, dat 
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besef is er steeds meer. Ook de woningcorporaties nemen een rol. Hierdoor groeit het 
besef van een win-win situatie en bouw je wat op. Je hebt wat voor elkaar over’.  
 
Bereikbaarheid van de politie  
Vrijwel alle ketenpartners geven aan dat de politie goed bereikbaar is. Voor sommigen 
geldt dat dit verbeterd is in de afgelopen anderhalf jaar, anderen geven aan dat het contact 
altijd al goed verliep.   
 
Veel ketenpartners onderhouden contact met een vaste medewerker van de politie, vaak 
de wijkagent, waarvan zij een direct nummer hebben. Ook winkeliers in het centrum van 
Ter Apel hebben het directe (mobiele) nummer van de wijkagent en bellen bij een 
aanhouding niet het algemene nummer van de politie. De winkeliers geven aan dat de 
politie altijd snel aanwezig is. De agenten zijn over het algemeen goed bereikbaar en 
reageren doorgaans snel. Een van de respondenten merkt hierover op: ‘Je merkt dat de 
betrokkenheid van de politie groot is. De wijkagent appt mij op zijn vrije dag, als hij even 
iets kan oplossen of verhelderen.’ 
 
Er is bij de ketenpartners begrip voor dat een antwoord wel eens langer duurt. De 
ketenpartners realiseren zich dat het cluster Westerwolde een klein team is, met een groot 
gebied en veel taken. Meerdere ketenpartners benoemen daarbij de vele winkeldiefstallen 
in Ter Apel. De partners erkennen dat het cluster hier veel tijd en aandacht aan kwijt is.  
 
De reactie van de politie op het bellen van het alarmnummer 112 is de afgelopen anderhalf 
jaar verbeterd, aldus een van de ketenpartners. Bijvoorbeeld bij een geweldsincident op 
het COA, bemerkt men dat de politie er tegenwoordig snel is wanneer zij een incident 
melden. Dit verloopt via de meldkamer. ‘De politie is hier tegenwoordig snel. Wij zien niet 
hoe dit proces precies verloopt, maar het gaat sneller dan voorheen. Er komt ook wel eens 
een auto uit Drenthe, is me opgevallen.’ 
 
 
4.4 Goed werk willen realiseren 
 
Onder het derde principe ‘Goed werk willen realiseren’ wordt verstaan: de goede dingen 
voor de buitenwereld ook goed doen. Dit hangt samen met het weer gaan werken ‘volgens 
de bedoeling’; de bedoeling is het waarborgen van de veiligheid van burgers. Het werken 
volgens de bedoeling omschrijven de medewerkers als zelf nadenken en handelen naar de 
situatie, in plaats van simpelweg een protocol te volgen. Dit vraagt om een 
politieorganisatie die meer naar buiten gericht is. Medewerkers van Westerwolde zijn zich 
bewust van deze beweging naar buiten. Ze merken hierover op dat politiewerk vooral 
mensenwerk is. Dit maakt het werk afwisselend en boeiend, maar ook lastig. ‘Uiteindelijk 
is het mensenwerk en doen we alles wat we doen voor de mensen. Hierin maak je je eigen 
afwegingen. Dit is soms lastig, maar het is vooral wat het werk interessant maakt, het feit 
dat het mensenwerk is en dat geen mens hetzelfde is.’ 
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Het werk op straat vraagt vaak om maatwerk. Ondanks de 
voorgeschreven protocollen en procedures is elke situatie in 
het dagelijks werk op straat in feite uniek. Medewerkers 
noemen verscheidene voorbeelden waarin zij hebben 
gehandeld naar de situatie en de beste uitkomst hebben 
gekozen voor alle betrokken partijen. Hierbij wordt niet altijd het protocol in gang gezet 
dat bij de gegeven situatie hoort. Dit komt ook doordat er geen middenweg is in het 
registratiesysteem. Wanneer een bepaalde melding eenmaal opgestart is, moeten in het 
systeem alle velden worden doorlopen, ook wanneer niet alle elementen op de werkelijke 
situatie van toepassing zijn. Het registratiesysteem biedt hierin te weinig flexibiliteit, aldus 
de medewerkers. In zo’n geval kiest men er soms voor om dit protocol niet in gang te 
zetten. 
 
Enkele medewerkers reageren op werken volgens de bedoeling met de opmerking dat dit 
in feite is hoe er vroeger gewerkt werd. Met name de medewerkers die lang in dienst zijn 
benoemen de tijd van vòòr de protocollering en het sturen op cijfers en noemen 
Vernieuwend Werken een beweging naar hoe het vroeger was. Toen lag het werk minder 
vast in regels en protocollen en maakte je meer eigen keuzes in hoe je handelde in 
situaties. Er was meer aandacht voor het maken van een verantwoorde, eigen keuze dan 
het uit het hoofd leren van voorgeschreven handelswijzen. Vernieuwend werken wordt 
door de oudere werknemers ook wel ‘oude wijn in nieuwe zakken’ genoemd.  
‘Vroeger leerde je in de opleiding dat je achter je keuzes moet staan. Dat zei de chef 
vervolgens ook tegen je. Als je een bewuste, overwogen keuze maakt om op een bepaalde 
manier op te treden, kan het niet ‘verkeerd’ zijn. Als je het maar uit kan leggen. Dit is, ook 
in de opleiding, veranderd naar ‘als je het protocol maar volgt kan je niks fout doen’. Dat 
stimuleert het zelfstandig denken natuurlijk niet. Tegenwoordig kom je van de opleiding 
met het gevoel dat je wordt afgestraft als je afwijkt van het protocol.’  
 
Goed werk willen realiseren gaat ook over een interne kritische houding, waarbij 
medewerkers elkaar scherp houden en kritiek op elkaars werk mogelijk is. Hierover wordt 
opgemerkt dat dit binnen het team van Westerwolde wel mogelijk is, maar dat dit niet heel 
veel wordt gedaan. Het handelen in een bepaalde praktische (nood-)situatie wordt achteraf 
wel gezamenlijk geëvalueerd en hierbij is het uiten van kritiek op elkaars handelen 
mogelijk. Het team heeft echter geen voorbeelden van intervisie op elkaars werk(wijze) 
als geheel. Er heerst een positieve sfeer in het team, er is ruimte voor verschillen en om 
‘jezelf te kunnen zijn’. Medewerkers kennen elkaar goed en zij zijn van mening dat iedereen 
de vrijheid heeft om zijn eigen invulling te geven aan het politiewerk. Het lijkt er echter op 
dat dit niet vaak ter sprake wordt gebracht. Wel is de betrokkenheid groot en wordt er veel 
voor elkaar opgepakt. ‘Taken worden niet op een ander afgeschoven maar als 
verantwoordelijkheid van het hele team beschouwd en samen aangepakt’, aldus een 
medewerker.  
 
Tot slot gaat het willen realiseren van goed werk ook over blijven ontwikkelen, als team 
en als individu. Hierover wordt opgemerkt dat er binnen het team ruimte is voor de 
medewerkers om specialisatie aan te brengen in het werk. Dit gebeurt op basis van eigen 
interesses. ‘De een heeft wat meer met verkeer, de ander met milieu. Doordat het je 
interesse heeft volg je het en lees je erover. Zo blijf je op de hoogte van zo’n onderwerp, 
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het voelt niet als een verplichting. En dat breng je vervolgens gemakkelijk over aan 
collega’s, juist omdat het jouw kennisgebied is. Het is leuk om die kennis te delen.’ 
Dit heeft als voordeel dat niet iedereen alles hoeft te weten. Ook doordat het een klein 
team is, in een fysiek kleine ruimte, wordt kennis op een laagdrempelige manier gedeeld.  
 
 
4.5 Nieuwe oplossingen en technologieën 
 
Zoals ook in paragraaf 3.2 aan bod kwam, is de vrije ruimte die medewerkers in 
Westerwolde ervaren beperkt. Vrijwel alle tijd van het team van 15 mensen gaat zitten in 
het dagelijks werk en de taken die er liggen. Zij geven wel aan dat hierbinnen eigen keuzes 
gemaakt kunnen worden, zoals in het verdelen van de taken. Voor het opzetten van andere 
werkzaamheden is echter vaak weinig tijd. Het team geeft bijvoorbeeld aan bijna niet toe 
te komen aan extra taken als verkeerscontroles of handhavingstaken. ‘Al met al is je dag 
snel vol. Wat erbij inschiet zijn bijvoorbeeld verkeerscontroles, wietteelt in het 
buitengebied.’ De krappe bezetting en de waan van de dag maakt – naar eigen zeggen – 
dat het team weinig nieuwe oplossingen of experimenten heeft opgezet in de afgelopen 
anderhalf jaar.  
 
Over dit onderwerp wordt verder opgemerkt dat er met 
name behoefte is aan goed werkende technologische 
hulpmiddelen binnen de huidige technologie. Zo is er 
volgens de medewerkers in het gebied rondom 
Bourtange een slecht bereik. Medewerkers kunnen dan 
niet in het politiesysteem, waardoor bijvoorbeeld een nummerbord niet kan worden 
nagetrokken. Mutaties worden dan in Word gemaakt en later op kantoor alsnog in het 
systeem gezet. Andere opmerkingen over de huidige hulpmiddelen betreffen het bureau in 
Ter Apel waar weinig ruimte is en geen aparte ruimte voor verhoren of het opnemen van 
een aangifte. Daarnaast is er geen servicebalie waardoor meer taken bij de medewerkers 
komen te liggen die aanwezig zijn op kantoor.  
 
Een nieuwe oplossing die is ingezet is het kunnen opnemen van een aangifte op een laptop 
die in de dienstauto aanwezig is. Dit is gestart als experiment en hiermee zijn goede 
ervaringen opgedaan. Met name door de uitgestrektheid van het gebied is hier winst 
behaald. Bewoners hoeven hierdoor niet langer naar het bureau te komen voor het 
opnemen van een aangifte.  
 
Zelf roosteren wordt eveneens genoemd als een nieuw ingezette werkwijze. Een keer per 
maand komt het cluster Westerwolde bijeen op een clusterdag. Dan worden de roosters 
opgesteld. Er wordt niet langer een auto ingeroosterd die speciaal voor de noodhulp rijdt. 
Ook dit is een verandering in werkwijze. Met de huidige bezetting en beschikbare auto’s 
was het niet meer mogelijk om noodhulp als afzonderlijke dienst in te roosteren. Er wordt 
nu van bereikbaarheidsdienst gesproken. Dit houdt in dat medewerkers (op alle 
functieniveaus) kunnen worden opgeroepen om aan een noodhulp oproep gehoor te geven. 
Wanneer je aan het werk bent en je hebt bereikbaarheidsdienst, voer je je dagelijkse 
politietaken uit, rekening houdend met de aanrijtijden die je moet kunnen halen. 
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Bureaucratie en administratieve lasten 
De bureaucratie en administratieve lasten zijn in de ogen van de medewerkers niet 
afgenomen sinds de overgang naar Vernieuwend Werken. Medewerkers geven aan dat nog 
steeds veel werk vastligt. De werkverdeling op een dag gebeurt op basis van de 
dagrapporten, binnengekomen mail, terugbelverzoeken en dergelijke. Veel zaken worden 
door de chef van dienst bepaald, zoals dat er een verdachte of getuige gehoord moet 
worden.  
 
Daarnaast liggen er vaak ‘opdrachten’ die via ketenpartners binnenkomen, zoals 
huisuitzettingen, het controleren van een leegstaand pand en dergelijke. De medewerker 
die als eerste op het bureau komt ’s ochtends maakt hiervan een overzicht. Rond half 
negen inventariseert het team wat er moet gebeuren en wie wat doet. Vervolgens komen 
hierbij gedurende de dag nog de winkeldiefstallen of andere acute zaken.  
 
Verder komt het voor dat iemand die in Ter Apel werkt of in de buurt woont, aangifte komt 
doen voor een misdrijf dat elders, bijvoorbeeld in de stad Groningen heeft plaatsgevonden. 
Dit is aantrekkelijk voor de aangever omdat op het bureau in Ter Apel geen wachttijd is. 
‘Je hoeft hier geen afspraak te maken, zo’n aangifte nemen we direct op. Maar het is niet 
alsof we niks anders te doen hebben...’ Al met al zijn de medewerkers van mening dat er 
(nog) geen sprake is van een vermindering van bureaucratie of administratieve lasten.  
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5. ERVARINGEN BEWONERS  
 
 
 

Om de resultaten van Vernieuwend Werken bij de bevolking te meten, hebben we bij de 
bewoners van Ter Apel een korte enquête afgenomen. Hierin stellen we vragen over met 
name de tevredenheid van de burger over het functioneren van de politie en het 
vertrouwen dat zij hebben in de politie. We hebben hiervoor gebruik gemaakt van de 
vragen uit de Veiligheidsmonitor. De Veiligheidsmonitor meet in opdracht van het 
ministerie van Justitie en Veiligheid, gemeenten en politie jaarlijks de veiligheid, 
leefbaarheid en slachtofferschap onder de bevolking. In de monitor worden tevens vragen 
gesteld over het functioneren van de politie en de gemeente op het gebied van veiligheid. 
 
Gemeenten hebben de mogelijkheid onder hun bewoners een aanvullende steekproef te 
laten trekken. De gemeente Westerwolde heeft in 2017 opdracht gegeven een aanvullende 
steekproef te trekken voor de plaats Ter Apel. De meest recente meting is onder 215 
bewoners van Ter Apel afgenomen in oktober en november 2017, nog voordat de politie 
met Vernieuwend Werken is gestart. De meting kan derhalve uitstekend als nulmeting 
dienen.  
 
Bevolkingsenquête 
De enquête die voor het huidige onderzoek is afgenomen onder 195 bewoners van Ter 
Apel, is vergelijkbaar met de Veiligheidsmonitor van 2017. Door de resultaten van deze 
‘tweede’ meting te vergelijken met die van 2017 kunnen we nagaan of er bij de bewoners 
veranderingen zijn opgetreden in hun mening over en ervaringen met de politie. In deze 
‘tweede’ meting zijn de vragen op dezelfde wijze gesteld als in de Veiligheidsmonitor. Bij 
steekproefonderzoek is het gebruikelijk de 
verschillen tussen beide metingen in de 
beantwoording van de vragen te toetsen op 
significantie. We noemen in de tekst vooral de 
resultaten die statistisch significant verschillen. 
Wanneer het verschil niet statistisch significant is, 
kan het verschil op toeval berusten, bijvoorbeeld 
door verschillen in de steekproef.  
 
Daarnaast is een tweede gebied in de gemeente Westerwolde uitgekozen om de 
inwonersenquête uit te zetten. Dit is gedaan om vergelijking tussen inwoners van Ter Apel 

en een ander gebied binnen de gemeente 
Westerwolde mogelijk te maken. Door dit tweede 
gebied toe te voegen kan worden onderzocht of de 
tevredenheid van inwoners verschilt. In overleg met 
de opdrachtgever is gekozen is voor de dorpen 
Bellingwolde en Wedde. In totaal hebben 380 
inwoners van Westerwolde de vragenlijst ingevuld. 

 
 

Ter Apel 
195 respondenten 

Gemiddelde leeftijd is 59 jaar. 
Respondenten wonen gemiddeld 

37 jaar in hun woonplaats. 

Bellingwolde en Wedde 
185 respondenten 

Gemiddelde leeftijd is 61 jaar. 
Respondenten wonen gemiddeld 

24 jaar hun woonplaats. 
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5.1 Leefbaarheid 
 
De inwoners van Ter Apel geven het wonen in hun woonplaats gemiddeld een 7,0. In de 
Veiligheidsmonitor van 2017 lag het rapportcijfer voor de inwoners van Ter Apel met een 
7,3 ook rond een ruime voldoende. De inwoners van Bellingwolde en Wedde beoordelen 
de leefbaarheid van hun woonplaats met een 7,9 beduidend hoger. 
 
Daarnaast is gekeken naar het hebben van sociale contacten in de buurt (figuur 4.1). In 
Ter Apel geeft de helft (53%) van de bewoners in 2019 aan dat ze veel contact hebben 
met buurtbewoners, in 2017 was dit twee vijfde (39%). Daarnaast zijn de inwoners van 
Ter Apel in 2019 minder tevreden over de bevolkingssamenstelling van hun woonplaats 
dan in 2017. In 2017 was 64% tevreden over de bevolkingssamenstelling, terwijl dit in 
2019 twee vijfde (40%) is.  
 
In Bellingwolde en Wedde zijn de inwoners positiever over de sociale cohesie in hun 
woonplaats dan in Ter Apel. De respondenten zijn meer tevreden over hun 
bevolkingssamenstelling (68% in Bellingwolde en Wedde tegenover 40% in Ter Apel), ze 
vinden hun buurt gezellig en doen vaker dingen samen (72% tegenover 46%) en meer 
bewoners vinden dat de mensen op een prettige manier met elkaar omgaan (82% 
tegenover 71%).  
 
Figuur 4.1 Sociale cohesie in de buurt, respondenten dat het (zeer) eens is met de stelling, in % 

 
* Significant tussen Ter Apel ’17 en Ter Apel ’19. 
** Significant tussen Ter Apel ’19 en Bellingwolde en Wedde. 
*** Significant tussen Ter Apel ’17 en Ter Apel ‘19 en Ter Apel ’19 en Bellingwolde en Wedde. 
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5.2 Veiligheidsbeleving 
 
In Ter Apel voelt in 2019 ruim de helft van de inwoners (54%) zich wel eens onveilig (figuur 
4.2). Tijdens de Veiligheidsmonitor in 2017 lag dit percentage met 36% in het algemeen 
en 20% in de eigen buurt lager dan in 2019.  
 
In Bellingwolde en Wedde liggen de onveiligheidsgevoelens ook lager dan in Ter Apel, hier 
geeft een vijfde (21%) van de inwoners aan zich wel eens onveilig te voelen in de buurt 
en een kwart (26%) voelt zich wel eens in het algemeen onveilig. 
 
Figuur 4.2 Onveiligheidsgevoelens, in % 

 
*** Significant tussen Ter Apel ’17 en Ter Apel ‘19 en Ter Apel ’19 en Bellingwolde en Wedde. 
 
De inwoners van Westerwolde is ook gevraagd naar de mate van criminaliteit in de buurt. 
In Ter Apel is het aantal inwoners dat in 2019 veel criminaliteit ervaart gestegen ten 
opzichte van 2017 (figuur 4.3). In 2019 ervaart bijna de helft (49%) veel criminaliteit in 
hun woonplaats, terwijl dit in 2017 nog 15% was.  
 
In Bellingwolde en Wedde ligt het percentage van de inwoners dat veel criminaliteit ervaart 
significant lager dan in Ter Apel (respectievelijk 6% en 49%). 
 
Figuur 4.3 Mate van criminaliteit in de buurt, in % 

 
*** Significant tussen Ter Apel ’17 en Ter Apel ‘19 en Ter Apel ’19 en Bellingwolde en Wedde. 

21%

26%

51%

54%

22%

37%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Wel eens onveilig in eigen buurt***

Wel eens onveilig algemeen***

Ter Apel '17 Ter Apel '19 Bellingwolde en Wedde

9%

79%

6%

2%

42%

49%

16%

61%

15%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Geen***

Weinig***

Veel***

Ter Apel '17 Ter Apel '19 Bellingwolde en Wedde



 

30  Breuer&Intraval – Onderzoek Vernieuwend Werken Politie Ommelanden-Oost 

5.3 Contact politie 
 
In Ter Apel heeft een op de drie (32%) inwoners contact gehad met de politie in de 
afgelopen 12 maanden, in 2017 was dit een op de vier (25%) inwoners. In Bellingwolde 
en Wedde hadden iets minder bewoners contact met de politie (15%).  
 
De voornaamste reden waarom bewoners contact opnemen met de politie is een melding 
van een verdachte situatie of een aangifte. In 2019 was dit in Ter Apel 53%, terwijl dit in 
2017 36% was. In Bellingwolde en Wedde 43% contact opgenomen met de politie.  
 
Tevredenheid 
Van de bewoners die politiecontact hebben gehad is in Ter Apel de meerderheid (65%) 
(zeer) tevreden over dit contact. Dit is vergelijkbaar met het percentage in 2017 (70%; 
figuur 4.4). De bewoners zijn meer uitgesproken over de politie, er zijn minder bewoners 
met een neutrale mening over de politie. In 2019 zijn meer respondenten in Ter Apel 
ontevreden over het contact met de politie. Dit is gestegen van 6% in 2017 naar 22% in 
2019.  
 
In Bellingwolde en Wedde zijn de bewoners minder tevreden over het laatste politiecontact. 
Hier zegt iets minder dan de helft (46%) (zeer) ontevreden te zijn, terwijl 43% (zeer) 
tevreden is. 
 
Figuur 4.4 Tevredenheid over laatste politiecontact, in % 

 
** Significant tussen Ter Apel ’19 en Bellingwolde en Wedde. 
*** Significant tussen Ter Apel ’17 en Ter Apel ‘19 en Ter Apel ’19 en Bellingwolde en Wedde. 
 
De respondenten is tevens gevraagd over welke punten ze minder tevreden zijn in het 
contact met de politie. Van de bewoners in Ter Apel die verbeterpunten noemen geeft iets 
meer dan de helft aan dat de problemen die zij hebben gemeld niet zijn opgelost na het 
contact. In 2017 gaven de meeste bewoners van Ter Apel nog aan dat de politie 
onverschillig was. Die reactie komt in 2019 minder vaak voor.  
 
In Bellingwolde en Wedde is de reactie minder eenduidig. Er worden veel verschillende 
punten genoemd waarover de bewoners ontevreden zijn in het politiecontact, maar er is 
geen reden voor hun ontevredenheid die er uit springt. Een aantal respondenten geeft aan 
niets meer gehoord te hebben na een aangifte of weinig politie te zien in de regio. 
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5.4 Functioneren politie in de woonbuurt 
 
De meeste inwoners van Westerwolde zeggen het functioneren van de politie niet te 
kunnen beoordelen, in Ter Apel gaat het om 38% van de bevolking in 2019 en 33% in 
2017. In Bellingwolde en Wedde geldt dit voor meer dan de helft van de bewoners (57%). 
Het grootste gedeelte van de respondenten die het functioneren van de politie niet kunnen 
beoordelen hebben geen recent politiecontact gehad. 
 
In Ter Apel in 2019 geeft iets minder dan een derde (30%) aan (zeer) tevreden te zijn 
over het functioneren van de politie in hun woonbuurt, in 2017 was dit met 33% 
vergelijkbaar. Bij de bewoners van Bellingwolde en Wedde ligt dit percentage met 13% 
substantieel lager.  
 
De respondenten die het functioneren van de politie kunnen beoordelen is een aantal 
stellingen voorgelegd (figuur 4.5). In Ter Apel zijn de inwoners in 2019 over een aantal 
stellingen positiever dan in 2017. Zo vinden meer inwoners dat de politie je serieus neemt 
(53% ten opzichte van 39%) en vinden tevens meer bewoners dat de politie reageert op 
problemen in de buurt (47% ten opzichte van 28%). 
 
In Bellingwolde en Wedde ervaren de bewoners het functioneren van de politie in hun 
woonbuurt minder positief dan in Ter Apel. Slechts 11% van de inwoners geeft aan dat de 
politie contact heeft met de bewoners ten opzichte van 30% in Ter Apel. In Ter Apel is 
bijna de helft (48%) van de bewoners het (zeer) eens met de stelling dat de politie haar 
best doet in de buurt, terwijl dit in Bellingwolde en Wedde niet meer dan 20% is. De lagere 
scores gelden ook voor de stellingen ‘de politie biedt de burgers bescherming’ (51% en 
24%) en ‘de politie reageert op problemen in de buurt (47% en 25%). 
 
Figuur 4.5  Functioneren van politie in de woonbuurt, respondenten dat het (zeer) eens is met de 

stelling, in % 

 
* Significant tussen Ter Apel ’17 en Ter Apel ’19. 
** Significant tussen Ter Apel ’19 en Bellingwolde en Wedde. 
*** Significant tussen Ter Apel ’17 en Ter Apel ‘19 en Ter Apel ’19 en Bellingwolde en Wedde. 
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Over de beschikbaarheid van de politie in Ter Apel zijn de inwoners niet veranderd in 2019 
ten opzichte van 2017 (figuur 4.6). In Bellingwolde en Wedde verschillen de inwoners op 
een aantal punten ten opzichte van de inwoners van Ter Apel. Zij geven aan de politie 
weinig te zien in de buurt, driekwart (75%) van de respondenten is het (zeer) eens met 
deze stelling, in Ter Apel is dit 44%. Daarnaast vindt twee derde dat de politie te weinig 
uit de auto komt en te weinig aanspreekbaar is (respectievelijk 67% en 65%). In Ter Apel 
is iets minder dan de helft van de inwoners het eens met deze stellingen (respectievelijk 
45% en 36%). 
 
Figuur 4.6  Beschikbaarheid politie in de woonbuurt, respondenten dat het (zeer) eens is met de 

stelling, in % 

 
** Significant tussen Ter Apel ’19 en Bellingwolde en Wedde. 
 
 
5.5 Functioneren politie algemeen 
 
Over het functioneren van de politie in het algemeen is in 2019 een derde (34%) van de 
inwoners van Ter Apel (zeer) tevreden, in 2017 was dit een kwart (25%). In Bellingwolde 
en Wedde is iets minder dan een kwart (23%) (zeer) tevreden.  
 
De bewoners hebben we over het functioneren van de politie in het algemeen ook een 
aantal stellingen voorgelegd (figuur 4.7). Op een aantal punten zijn de inwoners van Ter 
Apel positiever in 2019 ten opzichte van 2017. In 2019 vindt meer dan de helft van de 
inwoners dat de politie haar uiterste best doet om te helpen, de politie er voor hen is en 
dat de politie makkelijk te benaderen is (respectievelijk 57%, 57% en 53%). In 2017 was 
dit respectievelijk 38%, 41% en 36%. Daarnaast geven meer bewoners van Ter Apel aan 
dat de politie contact wil met burgers en dat de politie weet hoe ze criminelen moeten 
vangen. Tot slot geeft een groter deel van de inwoners van Ter Apel (26%) in 2019 aan 
dat de politie burgers informeert. In 2017 was dit 16%. 
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In Bellingwolde en Wedde vinden de bewoners de politie minder goed benaderbaar. Iets 
meer dan een derde (35%) geeft aan het (zeer) eens te zijn met de stelling dat de politie 
makkelijk te benaderen is, in Ter Apel is dit 53%. Daarnaast vinden minder inwoners van 
Bellingwolde en Wedde dat de politie burgers informeert dan in Ter Apel (respectievelijk 
14% en 26%). 
 
Figuur 4.7 Functioneren politie algemeen, respondenten dat het (zeer) eens is met de stelling, in % 

 
* Significant tussen Ter Apel ’17 en Ter Apel ’19. 
*** Significant tussen Ter Apel ’17 en Ter Apel ‘19 en Ter Apel ’19 en Bellingwolde en Wedde. 
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Samenvattend: Ter Apel 
De bewoners van Ter Apel zijn op een aantal punten positiever geworden ten 

opzichte van twee jaar geleden. Zo beoordelen ze het functioneren van de politie, 
zowel in het algemeen als in de woonbuurt, hoger dan in 2017. Meer inwoners 

ervaren dat de politie er voor de bewoners is en haar best doet. In Ter Apel zijn 
de inwoners minder positief over in hoeverre problemen worden opgelost door de 

politie. Daarnaast beoordelen ze de veiligheid en criminaliteit in hun eigen 
woonbuurt slechter dan twee jaar geleden. 
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Samenvattend: Bellingwolde en Wedde 
In Bellingwolde en Wedde zien de bewoners de politie weinig. Zij zeggen weinig 

contact te hebben met de politie en beoordelen de beschikbaarheid van de politie in 
de woonbuurt als laag. De bewoners zijn ook minder positief over het functioneren 
van de politie in de woonbuurt. Zij zijn van mening dat de politie te weinig uit de 

auto komt en te weinig aanspreekbaar is. Over de mate van criminaliteit en 
gevoelens van veiligheid zijn de inwoners van Bellingwolde en Wedde positiever dan 

in Ter Apel. 
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6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
 
 
 

Met dit onderzoek geven we een antwoord op de verschillende vragen rondom 
Vernieuwend Werken die leven bij de politie Ommelanden-Oost. Nadat Vernieuwend 
Werken twee jaar geleden is ingevoerd, wilde de politie weten waar het cluster 
Westerwolde nu staat. Hoe ervaren de medewerkers het Vernieuwend Werken, welke 
invloed heeft het op hun dagelijks werk, en hoe staat het met de ambities die geformuleerd 
zijn bij aanvang? Daarnaast vormt het beeld dat burgers en organisaties waarmee de 
politie veel samenwerkt hebben van het politiewerk in cluster Westerwolde een belangrijk 
onderdeel van dit onderzoek: hoe kijken de ketenpartners aan tegen de vernieuwende 
politie, hoe is het gesteld met tevredenheid van burgers over de politie in Westerwolde? 
In dit slothoofdstuk worden de antwoorden op deze vragen bijeengebracht.  
 
 
6.1 Korte terugblik 
 
Met Vernieuwend Werken wordt gestreefd naar betere resultaten buiten, met meer 
betrokken medewerkers, in een efficiëntere bedrijfsvoering (minder administratieve 
lasten). Voor het werken aan deze doelen zijn onderstaande vier elementen van belang.  
 
Contact met burgers en ketenpartners 
Vernieuwend Werken wordt ook omschreven als het weer gaan werken volgens de 
bedoeling: het werken aan meer veiligheid, samen met direct betrokkenen als burgers, 
bestuurders en ketenpartners. Om dit te bereiken is contact en samenwerking met deze 
partijen van groot belang.  
 
Verantwoordelijkheid nemen en krijgen 
Vernieuwend Werken gaat daarnaast over het loslaten van de gerichtheid op systemen en 
protocollen. Werken volgens de bedoeling houdt ook in dat politiemedewerkers meer 
professionele ruimte nemen en handelen naar eigen inzicht in plaats van enkel volgens 
protocol. Deze ruimte moeten medewerkers nemen, maar ook krijgen van hun 
leidinggevenden. Doordat burgers en ketenpartners als belangrijke 
samenwerkingspartners worden gezien, zullen medewerkers ook verantwoording naar hen 
af moeten leggen. Dit wordt ‘rijker verantwoorden’ genoemd: het niet alleen 
verantwoorden ‘naar boven’, naar de leidinggevende, maar ook ‘naar buiten’, naar 
samenwerkingspartners en burgers.  
 
Betrokkenheid en reflectie 
Vervolgens hoort kritische reflectie binnen de organisatie bij Vernieuwend werken: in een 
organisatie waarin agenten meer ruimte krijgen en nemen, zullen zij meer verantwoording 
hiervoor gaan afleggen, is de gedachte. Hierbij hoort bijvoorbeeld het als team vaststellen 
van doelen waaraan gezamenlijk gewerkt wordt, het onderling ter discussie stellen van 
keuzes en het reflecteren op elkaars gedrag.  
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Nieuwe oplossingen en technologieën 
Ten slotte wordt het experimenteren met nieuwe oplossingen en technologieën een 
element van Vernieuwend Werken genoemd. Hier geldt dat de toegenomen vrije ruimte 
van agenten zou leiden tot meer initiatieven en creatieve oplossingen. Binnen Vernieuwend 
Werken zou de politieorganisatie dit moeten faciliteren en stimuleren. Een vermindering 
van administratieve lasten zou hierdoor ook bereikt kunnen worden.  
 
Vernieuwend Werken in Ommelanden-Oost  
Het basisteam in Ommelanden-Oost, dat door de nieuwe indeling van de Nationale Politie 
ontstond, bestreek een zeer groot gebied. Dit leidde tot verschillende knelpunten in de 
organisatie: politiemedewerkers verloren door deze omvang de binding met het gebied en 
met de inwoners. Doordat medewerkers in het hele gebied werkten, kenden zij de lokale 
situatie niet altij goed en bouwden zij deze kennis ook onvoldoende op. Een lage score op 
het medewerkersmonitor van 2016 was mede de aanleiding voor de introductie van 
Vernieuwend Werken.  
 
Doelstelling 
Vernieuwend Werken werd, op basis van ervaringen van andere basisteams in het land, 
als mogelijke oplossing voor de ervaren problemen gezien. Vanaf de introductie zijn 
medewerkers betrokken bij het Vernieuwend Werken. Op basis van inspraakmiddagen is 
een visiedocument voor Ommelanden-Oost uitgewerkt. Hierin is de volgende doelstelling 
van Vernieuwend Werken opgesteld:  

Cluster Westerwolde 
Een van de belangrijkste veranderingen sinds Vernieuwend Werken is de opdeling van 
basisteam Ommelanden-Oost in drie clusters. Medewerkers konden zelf kiezen bij welk 
cluster ze wilden werken. Zo is het cluster Westerwolde ontstaan, waar 15 medewerkers 
werken. Het cluster Westerwolde is een landelijk gebied waarbinnen Ter Apel het dorp met 
het grootste inwoneraantal is (zo’n 10.000). Net buiten Ter Apel ligt het enige 
aanmeldcentrum voor migranten dat Nederland heeft. Dit COA, waar 2.000 asielzoekers 
kunnen worden opgevangen, zorgt voor overlast in Ter Apel. Het cluster Westerwolde is 
hier – met name door de vele winkeldiefstallen in met name de supermarkten in het 
centrum van Ter Apel – veel tijd mee kwijt. Een deel van de bewoners van het COA behoort 
tot de veilige landers, migranten die vrijwel geen kans maken op een verblijfsstatus in 
Nederland. Zij zouden verantwoordelijk zijn voor een substantieel deel van de 
winkeldiefstallen.  
 

 
  

Vernieuwend Werken in Ommelanden-Oost 
Door vernieuwend te werken wil het basisteam Ommelanden-Oost een bijdrage 

leveren aan het vergroten van de veiligheid van bewoners in hun gebied. De politie 
heeft de taak bewoners te bedienen, verbindend te zijn naar externe partijen en 

naar elkaar, kwaliteit te tonen in hun werk en zich verder te ontwikkelen. 
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6.2 Wat is er sinds Vernieuwend Werken bereikt?  
 
Vanaf begin 2017 is in het cluster Westerwolde invulling gegeven aan Vernieuwend 
Werken. In deze paragraaf bespreken we tot welke veranderingen dit heeft geleid en hoe 
het team, de ketenpartners en de burgers hier tegenaan kijken.  
 
Werken in clusters 
De overgang van een basisteam naar drie clusters is de grootste verandering die sinds 
Vernieuwend Werken is doorgevoerd. Ook het feit dat de medewerkers hierbij zelf konden 
aangeven in welk van de drie clusters zij wilden werken, is een keuze die door Vernieuwend 
Werken tot stand is gekomen.  
 
Team Westerwolde 
Door het werken in een kleiner gebied is weer meer binding ontstaan met het gebied, 
kennis van het gebied en van de mensen die er wonen, zo geven alle medewerkers aan. 
De medewerkers in Westerwolde hebben zelf voor dit cluster gekozen bij de opsplitsing 
van Ommelanden-Oost in drie clusters. Veel van de medewerkers wonen hier en/of hadden 
al binding met het gebied. Het Gronings dialect dat hier gesproken wordt spreken of 
verstaan veel medewerkers ook. Het Vernieuwend Werken heeft – door deze indeling in 
clusters – grote impact gehad op het dagelijks werk. Medewerkers zijn er erg positief over. 
Het ‘kennen en gekend worden’ is weer terug in het werk. De politie weet weer wat er 
speelt, burgers hoeven hun verhaal niet opnieuw te doen bij een tweede contact en 
herkennen de agenten.  
 
Daarnaast is de collegialiteit in het team toegenomen. Het team kent elkaar goed en men 
weet wat je van elkaar kunt verwachten. Er is veel bereidheid om taken voor elkaar over 
te nemen en er wordt veel kennis en informatie uitgewisseld. Ook is het ziekteverzuim 
gedaald en zijn er minder personeelswisselingen. 
 
Ondanks kanttekeningen bij het cluster, met name dat het een uitgestrekt gebied is en dat 
het met weinig mensen bemenst moet worden, zien de medewerkers de opdeling in 
clusters als een grote vooruitgang. Teamleden geven aan dat zij sinds de clustervorming 
tevredener zijn over hun werk, meer eigen vrijheid ervaren en dat er weer veel meer 
contact met de burger is.  
 
Burgers 
Bewoners van Ter Apel zijn over een aantal zaken van de politie opvallend positiever 
geworden. Meer inwoners vinden dat de politie in de buurt je serieus neemt en dat de 
politie reageert op problemen in de buurt. Ook over de politie in het algemeen zijn inwoners 
opvallend positiever; ze menen vaker dat de politie makkelijk te benaderen is, dat de politie 
contact wil met burgers, er voor je is en haar uiterste best doet om te helpen.  
 
Deze positieve ontwikkeling zien we onder inwoners van Ter Apel van 2017 naar 2019. Dit 
is de periode waarin Vernieuwend Werken is ingevoerd. In combinatie met de gesprekken 
die met de bewoners zijn gevoerd lijkt het aannemelijk dat met name de clustervorming 
heeft bijgedragen aan de positievere beoordeling door de inwoners.  
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Deze positieve ontwikkeling over het beeld dat bewoners van de politie hebben zien we 
niet in Bellingwolde en Wedde. De bewoners daar zijn van mening dat zij de politie weinig 
zien en dat zij er weinig contact mee hebben. In gesprekken met medewerkers van de 
politie is opgemerkt dat zij door de hoge werkdruk in Ter Apel de overige dorpen minder 
aandacht krijgen. Dat zou vooral gelden vooral gelden voor Belingwolde en Wedde. De 
resultaten van de enquête laten dit duidelijk zien.   
 
Ketenpartners 
Ketenpartners zijn tevreden over het contact met het team Westerwolde. De politie wordt 
beschreven als betrokken en goed op de hoogte. Het veiligheidsvraagstuk wordt als een 
gezamenlijk probleem gezien van politie, gemeente en partners als de 
winkeliersvereniging, de woningbouwcorporatie en het COA. De partners geven aan dat er 
meer overleg plaatsvindt over de wederzijdse verwachtingen en wie welke rol oppakt. Door 
argumenten uit te wisselen ontstaat meer begrip voor elkaar, ook voor de beperkingen van 
de politie.  
 
Zelf roosteren 
Een andere belangrijke verandering in het cluster Westerwolde is dat de roosters 
gezamenlijk door het team worden opgesteld. Een keer per maand wordt tijdens een 
clusterdag het rooster vastgesteld. Medewerkers hebben hierdoor meer eigen inbreng in 
hun werktijden en het gezamenlijk opstellen draagt bij aan een gedeeld gevoel van 
verantwoordelijkheid en ‘er samen uitkomen’.  
 
Ketenpartners 
Het zelf roosteren is op niet iets dat direct voor burgers en ketenpartners zichtbaar is. Wel 
kan gesteld worden dat ketenpartners tevreden zijn over de bereikbaarheid en 
beschikbaarheid van het team. Doorgaans is er begrip voor de beperkingen van het team. 
Verschillende partners merken op dat het dat de betrokkenheid van het team in 
Westerwolde groot is en er is – met name door de zware belasting op het team door de 
overlast van veilige landers – veel respect voor de hoeveelheid werk die door het kleine 
team verzet wordt.  
 
 
6.3 Enkele kanttekeningen  
 
Medewerkers noemen het werken in clusters als belangrijkste verandering in de afgelopen 
twee jaar, maar ervaren dit niet altijd als onderdeel van Vernieuwend Werken. Uit de 
gesprekken blijkt dat dit door sommige medewerkers als losstaande ontwikkelingen wordt 
beschouwd.  
 
Het concept Vernieuwend Werken is door medewerkers van het team Westerwolde meer 
uitgelegd in praktische termen dan dat de principes van Vernieuwend Werken volledig 
eigengemaakt lijken te zijn. Medewerkers noemen vaak praktische voorbeelden, zoals het 
werken in clusters, als elementen van Vernieuwend Werken. Veel minder medewerkers 
benoemen daarnaast ook elementen van de denkwijze van Vernieuwend Werken. Hierin 
schuilt een gevaar dat na deze ingezette veranderingen het proces van blijvend vernieuwen 
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tot stilstand komt; de genoemde voorbeelden zijn immers ingevoerd. Hierdoor kan ten 
onrechte het idee ontstaan dat Vernieuwend Werken ‘af’ is. Voor de voortgang en het 
blijven werken volgens de principes van Vernieuwend Werken en blijvende aandacht voor 
(mogelijke) vernieuwing, verbetering van het proces en kritisch blijven kijken naar het 
dagelijks handelen, zal Vernieuwend Werken steeds onder de aandacht gebracht moeten 
worden om structureel onderdeel te worden van het dagelijks handelen. 
 
Uit de gesprekken met ketenpartners kwam naar voren dat de rol van de politie de laatste 
jaren veranderd is. De politie is meer een partner in de veiligheid geworden. Waar er 
vroeger nog wel eens weinig overlegd werd en meer medegedeeld hoe de politie zou 
handelen, merken ketenpartners op dat de veranderende rol van de politie naar een meer 
gezamenlijke aanpak van veiligheidsvraagstukken is geworden. De kanttekening hierbij is 
dat dit volgens ketenpartners een proces is dat al langer gaande is en niet aan Vernieuwend 
Werken kan worden toegeschreven. Wel lijkt Vernieuwend Werken er een nieuwe impuls 
aan te hebben gegeven. 
 
Werkdruk 
Op basis van de gesprekken blijkt dat het team in Westerwolde sinds Vernieuwend Werken 
tevredener is over het werk. De recentste medewerksmonitor laat echter geen stijging zien 
van de tevredenheid.1 Deze cijfers worden niet op het niveau van clusters gepubliceerd en 
doordat het cluster Westerwolde zo klein is – in aantal medewerkers – zal (een mogelijke) 
toegenomen tevredenheid ook niet te zien zijn in de cijfers op basisteamniveau.2 Daarbij 
komt dat de ervaren werkdruk in het cluster erg hoog is. De hoeveelheid werk die op het 
cluster afkomt is (bijna) niet te verwerken met de huidige capaciteit. Er blijven belangrijke 
zaken liggen. De toegenomen tevredenheid is relatief: de clustervorming heeft veel 
verbeterd aan de werkomstandigheden van de medewerkers, maar hier staat tegenover 
dat het werk met zeer beperkte middelen en menskracht moet worden verricht. De hoge 
werkdruk en het feit dat hierdoor zaken blijven liggen zouden een punt van aandacht 
moeten zijn. 
 
Waan van de dag 
In de gesprekken met het team Westerwolde is de term ‘waan van de dag’ veel gevallen. 
Het team heeft een krappe bezetting en heeft de handen vol aan een groep bewoners van 
het COA, de veilige landers. Een groot deel van de winkeldiefstallen in het centrum van 
Ter Apel wordt volgens de politie en winkeliers gepleegd door veilige landers. Zij zouden 
ook verantwoordelijk zijn voor overlast en betrokken zijn bij andere misdrijven zoals 
bedreigingen, geweld en fietsendiefstallen. Deze zaken zijn dagelijkse praktijk in Ter Apel, 
een groot deel van de capaciteit van het team van 15 medewerkers zit in de bestrijding 
van veelvoorkomende ciminaliteit.  
 
Daarnaast ligt een deel van het werk vast door taken die de chef van dienst uitzet, taken 
waaraan de nachtdienst niet is toegekomen en verzoeken van ketenpartners. Het binnen 
                                                             
1 Politie - Dienst HRM (2018). Medewerkersmonitor 2018. Totaalrapportage. Schouten & Nelissen, maart 
2018.  
2 Met oog op herleidbaarheid naar personen wordt niet gerapporteerd over groepen met tien of minder 
deelnemers. Gezien het responspercentage van 45% in Noord-Nederland in 2018 (landelijk gemiddelde is 
56%) is het cluster Westerwolde te klein om afzonderlijk over te rapporteren.  
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het team uitzetten van al deze taken, naast de acute zaken als een winkeldiefstal is vaak 
al een puzzel. Gevraagd naar de vrije ruimte van medewerkers die zij voor het ingevoerde 
Nieuwe Werken zouden kunnen benutten, zoals het nemen van initiatief of het opzetten 
van experimenten, wordt steeds gewezen op de waan van de dag. Door de voortdurende 
aandacht die dit van hen vraagt, zijn zij van mening dat zij onvoldoende toekomen aan 
werkzaamheden die het Vernieuwend Werken tot stand meten brengen. Zij wijzen vooral 
op de problematiek die het COA met zich meebrengt en de tijd die zij kwijt zijn aan de 
personen die er verblijven. Het aandeel veilige landers binnen de totale groep migranten 
in Nederland is het afgelopen jaar toegenomen.3 Geluiden over overlast in Ter Apel, 
waaronder recent klachten van buschauffeurs op de lijn tussen het COA en het centrum 
van Ter Apel, komen regelmatig in de media.4 Ook de onrust die dit veroorzaakt bij burgers 
en de politie er op aanspreken, kost de politie tijd.  
 
Dit leidt bij bewoners tot gevoelens van onveiligheid. Winkeliers, met name de 
supermarkten, ondervinden overlast van de winkeldiefstallen. Daarbij komen nog 
onveiligheidsgevoelens bij burgers, buschauffeurs en onrust op het COA zelf waarmee 
COA-medewerkers en de beveiliging op het COA te maken hebben. Al deze partijen vragen 
aandacht van de politie. Het veiligheidsvraagstuk wordt vooral bij de politie neergelegd. 
Bij veelvoorkomende criminaliteit neemt de politie de aangifte op en kan onderzoek doen 
naar de dader. Dergelijke lichte vergrijpen hebben doorgaans een lage prioriteit. Daar komt 
bij dat de doorstroom op het COA, waar een deel van de verdachten verblijft, hoog is. 
Wisselende daderpopulaties maakt dat de pakkans relatief laag is. Het voorkomen van 
criminaliteit dient bij alle partners een hoge prioriteit te hebben. Aan een winkeldiefstal 
kan de politie preventief niet veel meer doen dan slachtoffers adviseren over het nemen 
van preventieve maatregelen. Bij woninginbraak heeft preventie geleid tot een forse 
daling. Slachtoffers van (winkel)diefstal zouden kunnen nagaan of er (meer) preventieve 
maatregelen zouden kunnen worden genomen. 
 
De onrust onder de inwoners van Ter Apel blijkt ook uit de enquête, meer inwoners zijn in 
hun buurt veel criminaliteit gaan ervaren. De stijging is groot, van 15% in 2017 naar 49% 
in 2019. Deze stijging is groter dan dat op basis van geregistreerde criminaliteitscijfers 
verklaard kan worden (met de kanttekening dat dit aangiftecijfers zijn). Ook het gevoel 
van onveiligheid is sterk gestegen onder de bewoners in Ter Apel. De verklaring voor deze 
onrust en ervaren onveiligheid wordt door de politie en ketenpartners gezocht in de 
overlast (en daadwerkelijke strafbare feiten) die met name de veilige landers veroorzaken. 
De sterk gedaalde tevredenheid van bewoners over de bevolkingssamenstelling van Ter 
Apel wijst eveneens in deze richting. In Bellingwolde en Wedde waar niet of nauwelijks 
spraks is van overlast, voelen de bewoners zich veiliger en is een grote meerderheid 
teverden over de bevolkingssamenestelling in hun dorp. Voor de politie ligt er een taak om 
naar inwoners te blijven communiceren over (discrepantie tussen) de feitelijke criminaliteit 
in Ter Apel en de veiligheidsperceptie van de bewoners. 

                                                             
3 Volkskrant, dd. 15 mei 2019. 
4 Dagblad van het Noorden, dd. 10 april 2019, 19 nov. 2018.  



 


