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Voorwoord 
 

 

Beste lezer, 

 

Voor u ligt het onderzoeksrapport „De normaalste zaak van de wereld?‟. In dit rapport 

presenteer ik u de bevindingen van mijn onderzoek naar het Europees denken van 

politiefunctionarissen, dat de afgelopen vijf maanden in beslag heeft genomen. De titel van dit 

onderzoek is geformuleerd als een vraagstelling: hoe normaal is Europese samenwerking nu 

eigenlijk in het alledaagse werk van politiemensen? Volgens de door de Raad van 

Hoofdcommissarissen in 2007 vastgestelde visie „De normaalste zaak van de wereld‟ is een 

zeker internationaal of Europees bewustzijn essentieel voor elke werknemer van de politie, en 

zou internationale samenwerking een integraal onderdeel moeten vormen van alle 

werkprocessen. Maar in welke mate zijn politiefunctionarissen nu op dit moment met dit 

onderwerp bezig, en wat bepaalt nu of ze hier belang aan hechten? Dit rapport tracht u stap 

voor stap te leiden naar een antwoord op deze vragen. 

 

Het onderzoeksproces is een unieke, boeiende en zeer leerzame ervaring geweest. Ik heb met 

tal van mensen binnen de korpsen Midden- en West-Brabant en Noord- en Oost-Gelderland 

mogen spreken, die steeds weer bereid waren mij, op een vaak enthousiaste wijze, een kijkje 

te geven in hun ervaringen, meningen en gevoelens met betrekking tot Europese politiële 

samenwerking. De ervaringen met deze gesprekken, van Tilburg tot Apeldoorn en van 

Dongen tot Didam, zijn louter positief. Ik wil de respondenten daarom van harte danken voor 

hun tijd en bereidheid om mee te werken aan dit onderzoek en wens hen nog veel succes toe 

in hun carrières, waarin voor hen wellicht nog mooie Europese projecten in het verschiet 

liggen. Drie van hen wil ik in het bijzonder noemen, namelijk Leander Witjes, Paul de Vrind 

en Rob Freriks. Met hun open en enthousiaste houding hebben zij me enorm geholpen bij het 

verkrijgen van inzicht in de materie en bij het leggen van contacten binnen de twee korpsen. 

 

Het onderzoek is het sluitstuk van mijn master Bestuur en Beleid aan de Utrechtse School 

voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, en ik wil graag nog enkele mensen bedanken die 

mij in dit proces hebben begeleid. Allereerst Marjan Hanrath en met name Ruud Tromp bij 

vtsPN (voorziening tot samenwerking Politie Nederland), omdat zij me de kans hebben 

geboden dit onderzoek uit te voeren en een uitermate behulpzaam klankbord vormden. Ruud 

was daarbij onmisbaar voor het leggen van de initiële contacten en wist me het nodige uit te 

leggen over de wereld van internationale politiële samenwerking. Van de USBO wil ik mijn 

eerste en tweede lezer enorm bedanken. Sebastiaan Princen was de prettigste begeleider die ik 

me kon wensen en wist me steeds scherp te houden met zijn heldere, gestructureerde feedback. 

Karin Geuijen heeft me met name bij het opstarten van het onderzoek erg goed geholpen, en 

legde bovendien de contacten met vtsPN. 

 

Tot slot wil ik al mijn familie, vrienden en studiegenoten danken voor hun steun en interesse 

in deze toch vrij intensieve periode. Ik wil dit rapport daarbij opdragen aan mijn ouders, 

omdat zij me steeds hebben gesteund bij de keuzes die ik, zowel binnen als buiten mijn studie, 

heb gemaakt. 

 

Ik wens u veel leesplezier toe en kijk uit naar uw reactie, 

 

Jeroen Candel 

Utrecht, 20 juni 2011  
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Managementsamenvatting 
 

 

Europa, en de EU, in het bijzonder wordt op het niveau van besluit- en beleidsvorming steeds 

belangrijker voor de politie. Dit onderzoek richt zich op de vraag wat dit voor effect heeft op 

de attitude van politiemensen die operationeel werk verrichten. In hoeverre is er op de 

werkvloer nu sprake van „Europees denken‟? Met Europees denken worden daarbij de 

gevoelens, meningen en overtuigingen van deze politiefunctionarissen ten aanzien van 

Europese politiële samenwerking bedoeld. Een antwoord op de vraag hoe deze mate van 

Europees denken kan worden verklaard is niet enkel theoretisch relevant, maar kent ook een 

grote praktische waarde. Hoewel een positieve attitude ten aanzien van Europese politiële niet 

per se hoeft te resulteren in daadwerkelijk handelen en het ook geen noodzakelijke 

voorwaarde vormt voor grensoverschrijdende samenwerking, is het voor een effectieve 

transnationale aanpak van criminaliteit wél nodig dat politiefunctionarissen een positieve 

houding tegenover gezamenlijk optreden hebben en een zeker bewustzijn ten aanzien van de 

internationale dimensie van het politiewerk vertonen. Om meer inzicht te verkrijgen in deze 

mate van Europees denken en hoe dit kan worden verklaard zijn interviews afgenomen onder 

respondenten van de korpsen Midden- en West-Brabant en Noord- en Oost-Gelderland, en is 

tevens gebruik gemaakt van enkele documenten en observaties.  

 

Uit de resultaten bleek dat vrijwel alle respondenten de verschillende dimensies van Europese 

politiële samenwerking positief waarderen en tevens dat de meesten zich voldoende bewust 

waren van de internationale dimensie van het politiewerk. Een kanttekening hierbij is dat de 

respondenten niet representatief zijn voor alle politiemensen. Wel bestaan er grote verschillen 

in het belang dat men aan deze samenwerking hecht voor de eigen functie. Deze verschillen 

kunnen vooral worden verklaard door de ervaring die men met Europese politiële 

samenwerking heeft. Wanneer de problematiek waarmee men in het werk te maken krijgt 

vaak een internationale dimensie kent en er vaker grensoverschrijdend moet worden 

samengewerkt is de mate van Europees denken over het algemeen hoger, dan wanneer dit 

enkel sporadisch voorkomt. De socialisatie op de werkvloer met betrekking tot dit onderwerp 

bleek zeer beperkt te zijn. Er ontbreekt zowel binnen de politie in het algemeen, als binnen de 

onderzochte korpsen, een eenduidige aanpak om agenten bewust te maken van de 

internationale dimensie van het werk en hen de hiervoor benodigde kennis en competenties bij 

te brengen. Er worden binnen de korpsen allerlei initiatieven ontplooid met betrekking tot 

internationale samenwerking, maar de socialisatie geschiedt vooral op plaatsen waar ook al 

sprake is van ervaring met deze samenwerking. Politiefunctionarissen die minder vaak in 

aanraking komen met internationale samenwerking worden daardoor minder effectief bereikt. 

Voor veel van hen zal internationalisering in het algemeen, en Europese politiële 

samenwerking in het bijzonder, daarom nog niet de „normaalste zaak van de wereld‟ zijn. Met 

name op het terrein van socialisatie valt dan ook nog winst te behalen. Korpsbreed uitgezette 

trainingen, meer aandacht voor de internationale dimensie van het werk in de opleiding en een 

eenduidig intern communicatiebeleid, waarin aandacht is voor de ervaringen en best practices 

met betrekking tot internationale samenwerking, zijn voorbeelden van wijzen waarop de 

doelstellingen die door de Raad van Hoofdcommissarissen in 2007 zijn vastgelegd effectiever 

kunnen worden benaderd. In de ideale situatie zouden vormen van Europese samenwerking 

dan niet langer als „iets speciaals‟ worden ervaren, maar als een integraal onderdeel van alle 

denk- en werkprocessen op de politiële werkvloer.    
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1. Inleiding 
 

 

“It would be good if policemen and the mayors and public prosecutors who work with 

them accept international co-operation as something self-evident. This implies that they 

should also be convinced that they should devote time to it and be courageous in doing it. 

It means they will co-operate on the basis of solid agreements and institutionalized trust. 

Most of all, it is about co-operation becoming something that can be taken for granted.” 

(Geuijen, „t Hart, Princen & Yesilkagit, 2008, p. 97).  

 

Bovenstaand citaat is afkomstig uit het boek the New Eurocrats (Geuijen et al., 2008) en 

vormt het antwoord van een ervaren Nederlandse politieman op de vraag wat het uiteindelijke 

doel van de Nederlandse politie zou moeten zijn als het aankomt op internationale 

samenwerking. In dit antwoord vallen twee zaken op: a) de agent ziet het nut van 

internationale politiesamenwerking in, en b) kennelijk is dat inzicht nog niet vanzelfsprekend 

binnen de politie.  

 

Wat deze uitspraak zo interessant maakt is dat hij kan worden geplaatst in een context van 

toenemende internationalisering in het algemeen, en Europeanisering in het bijzonder, van het 

politiewerk. Zoals de socioloog Manuel Castells (1996) het formuleert is de wereld niet langer 

enkel te begrijpen als een “space of places”, maar in toenemende mate als een “space of 

flows”. Doordat nationale economieën in toenemende mate met elkaar vervlecht raken en er 

allerlei grenzen wegvallen, zijn ook de vele manifestaties van criminaliteit minder aan de 

grenzen van soevereine staten gebonden. Hierdoor is de behoefte ontstaan aan een 

internationale, grensoverschrijdende justitiële en politiële aanpak van criminaliteit (Block, 

2008; Den Boer & Block, 2010; Lemieux, 2010). Internationale politiesamenwerking is dan 

ook een hot issue voor zowel de politie zelf als voor de Haagse beleidsmakers. 

 

Wat deze ontwikkeling nog actueler heeft gemaakt is het Verdrag van Lissabon, dat op 1 

december 2009 in werking is getreden en waarin eigenlijk voor het eerst een prominente rol is 

ingeruimd voor het gemeenschappelijke veiligheidsbeleid. In Titel IV, „De Ruimte van 

Vrijheid, Veiligheid en Recht‟ zijn de algemene lijnen voor dit beleid uitgezet, waaronder ook 

voor politiële samenwerking. Zo staat in artikel 69F lid 1 van het verdrag: 

 

“De Unie ontwikkelt een vorm van politiële samenwerking waarbij alle bevoegde 

 autoriteiten van de lidstaten betrokken zijn, met inbegrip van de politie, de douane en 

andere gespecialiseerde wetshandhavingsdiensten die belast zijn met het voorkomen, 

opsporen en onderzoeken van strafbare feiten.” (EU, 2007) 

 

Door dit verdrag is de rol van de Europese Unie (EU) in Europese politiële samenwerking dan 

ook fors veranderd.  Tot de inwerkingtreding van „Lissabon‟ viel politieel beleid onder de 

zogenaamde derde pijler, waarin de lidstaten verreweg de grootste invloed en bovendien het 

recht van veto hadden. Sinds 1 december 2009 vallen grote delen van de politiële en justitiële 

samenwerking echter niet langer onder deze derde pijler, maar onder de gewone 

wetgevingsprocedure, waarin de Raad van Ministers (RvM) met een gekwalificeerde (in 

plaats van een unanieme) meerderheid besluiten neemt en de invloed van de Europese 

Commissie (EC) en het Europees Parlement (EP) groter is. Door de toegenomen 

bevoegdheden van de EC en het EP zal een groot deel van de Europese beleidsontwikkeling 

verschuiven van een intergouvernementele naar een meer supranationale samenwerking. 
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In de praktijk heeft Europese politiële samenwerking meerdere uitingsvormen gekregen. Aan 

de ene kant zijn er structuren en instrumenten op EU-niveau ontwikkeld, als Europol, Eurojust 

en CEPOL
1
, die de lidstaten handvatten moeten bieden om gemakkelijker samen te werken op 

bijvoorbeeld het gebied van de informatie-uitwisseling. Aan de andere kant worden er ook 

door lidstaten onderling verdragen afgesloten, als de verdragen van Prüm, Senningen en 

Enschede, waarin er met name afspraken zijn gemaakt over de wederzijdse bevoegdheden en 

praktische mogelijkheden tot samenwerking. Bovendien worden ook door de landelijke 

politieorganisaties, en in Nederland de korpsen, initiatieven ontplooid om internationale 

samenwerking in te kleden. Voor grenskorpsen is dergelijke samenwerking ook vaak 

regionaal van aard en om die reden trachten zij tot afstemming te komen met de collega‟s aan 

de andere kant van de grens. Voorbeelden van dergelijke vormen van samenwerking zijn het 

Euregionaal Politie Informatie en Coördinatie Centrum in Heerlen of het met de Duitse politie 

gedeelde bureau Dinxperlo – Süderwick.   

 

Hoewel het nog te vroeg is om de precieze gevolgen in de praktijk van deze voor de 

Nederlandse politie nieuwe soort van Europese beleidsvorming te overzien, zal er moeten 

worden geanticipeerd op deze verandering. Beleidsmakers van de politie zullen hun 

werkwijzen in de Brusselse arena moeten aanpassen, maar moeten ook nadenken over hoe het 

EU-beleid zich verhoudt tot het nationale en wat de consequenties zijn voor de strategische 

beleidsvorming en implementatie. Agenten, rechercheurs en andere uitvoerende officials 

hebben minder direct met deze nieuwe spelregels te maken, maar merken ook dat 

internationale samenwerking, door middel van bijvoorbeeld gezamenlijke optredens en 

informatie-uitwisseling, een steeds belangrijkere rol begint te spelen. In een door de Raad van 

Hoofdcommissarissen (RvH) aangenomen visie uit 2007, „De normaalste zaak van de wereld‟, 

wordt dan ook van elke politiemedewerker een zeker internationaal bewustzijn gevraagd. 

Volgens de visie zouden internationalisering en internationale politiële samenwerking niet 

langer iets speciaals moeten zijn, maar zouden ze een integraal onderdeel moeten vormen van 

alle werkprocessen binnen de politie. Zoals uit de titel van dit rapport blijkt kan hier een 

vraagteken bij worden geplaatst: in hoeverre is internationale, en in dit geval dan Europese, 

politiesamenwerking al de normaalste zaak van de wereld? In de hoofdstukken 4 en 5 wordt 

dieper ingegaan op deze visie.  

 

De rol van „Brussel‟ in het werk van de politie neemt dus in importantie toe. Tegelijkertijd 

blijkt echter, uit onder meer het hier boven genoemde citaat, dat de internationale dimensie 

slechts een klein aspect van het dagelijkse politiewerk vormt. Volgens een beleidsmedewerker 

internationalisering van de voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN) houdt 

slechts een klein clubje mensen binnen de politie zich bezig met Europese samenwerking 

(R.F.M. Tromp, persoonlijke communicatie 24-02-2011). Behalve deze beleidsmakers, die de 

Europese samenwerking top-down proberen te integreren, zijn er echter ook allerlei bottom-up 

initiatieven en praktijken te bespeuren. Een voorbeeld hiervan is het oprichten van het 

Europese samenwerkingsverband van de verkeerspolitie TISPOL, dat door uitvoerende politie 

professionals is opgericht (Geuijen et al., 2008, pp. 92-96). Er zijn dus in verschillende 

onderdelen en afdelingen van de politie functionarissen actief bezig met Europese 

samenwerking. Dit onderzoek richt zich op de vraag in welke mate men binnen de politie 

„Europa-minded‟ is en welke factoren er nu ten grondslag liggen aan dit „Europese denken‟. 

Maakt het uit in welke regio men werkzaam is? En hoe bepalend is de al dan niet aanwezige 

                                                 
1
 College Européenne de Police 
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Europese oriëntatie van de organisatie of het organisatieonderdeel waarin men werkzaam is? 

Dit zijn twee voorbeelden van factoren, die naast andere, een rol kunnen spelen in de mate 

van Europees denken. Met Europees denken wordt in dit onderzoek de attitude van 

politiefunctionarissen ten aanzien van Europese samenwerking bedoeld. Hoewel met 

politiefunctionarissen normaalgesproken alle werknemers van de politie kunnen worden 

aangeduid, wordt in dit onderzoek de focus gelegd op operationeel werkzame politiemensen
2
, 

daar dit onderzoek inzicht tracht te verschaffen in wat er nu op de operationele werkvloer 

merkbaar is van de Europese dimensie van het politiewerk. Het onderzoek richt zich dus op 

de attitude van deze mensen, die in sterke mate bepalend is voor het daadwerkelijke tot stand 

komen van een effectieve samenwerking (zie paragraaf 2.1.2).  

1.1 Vraagstelling 
 

Uit de hierboven beschreven „puzzel‟ volgt de volgende hoofdvraag voor het onderzoek: 

 

Hoe kan de mate van  Europees denken bij Nederlandse politiefunctionarissen worden 

verklaard? 

 

Deze hoofdvraag bestaat uit twee belangrijke componenten, namelijk Europees denken en de 

wijze waarop dit kan worden verklaard. Dit leidt tot de volgende deelvragen: 

 

Hoe hoog is de mate van Europees denken bij Nederlandse politiefunctionarissen? 

 

Welke factoren bepalen de mate van Europees denken van een Nederlandse 

politiefunctionaris? 

  

Deze deelvragen zullen worden beantwoord in het theoretisch kader. De theorie dient er in dit 

onderzoek toe om de vraagstelling in een bredere context te plaatsen en om het concept 

Europees denken te operationaliseren. Vervolgens worden aan de hand van de theorie de 

onderzoeksvragen opgesteld. Met deze onderzoeksvragen worden in ieder geval twee zaken 

vastgesteld: a) in welke mate de politie(korpsen) sprake is van Europees denken, en b) hoe dit 

Europees denken nu tot stand komt. Voorafgaand aan het theoretisch kader wordt eerst kort de 

achtergrond van Europese politiële samenwerking uiteengezet, daar dit onderzoek naar 

Europees denken binnen de bredere context van Europese integratie kan worden geplaatst.  

1.2 Relevantie en doelstelling 
 

Nu de „puzzel‟ en de vraagstelling zijn uiteengezet rest de vraag: waarom is dit onderzoek nu 

relevant? Wat is de wetenschappelijke en maatschappelijke bijdrage van dit onderzoek? In 

deze paragraaf wordt betoogd dat dit onderzoek zowel in maatschappelijk als in 

wetenschappelijk opzicht relevant is. 

 

Maatschappelijke relevantie: over de wisselwerking tussen de politie en de Europese Unie 

bestaat al decennia lang veel debat binnen de politiek, maar ook binnen de professie. Hoewel 

de Europese lidstaten het nut van grensoverschrijdende samenwerking inzien zijn zij in het 

verleden over het algemeen huiverig geweest om bevoegdheden op het terrein van politie en 

justitie af te staan aan de meer supranationale organen (EC en EP) van de Unie. De reden 

hiervoor is dat politie en justitie de kern van de nationale soevereiniteit raken, daar zij 

                                                 
2
 Wanneer in dit rapport de termen politiefunctionarissen of politiemensen worden gebruikt wordt dan ook altijd, 

tenzij anders vermeld, verwezen naar operationeel werkzame medewerkers van de politie.  
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betrekking hebben op de handhavingmiddelen die er binnen een rechtstaat bestaan (Den Boer 

& Block, 2010: 187). Ook binnen de politie is men niet altijd even enthousiast geweest over 

de toenemende invloed van Brussel. In de literatuur wordt gesproken over een regelmatig 

voorkomende misfit tussen enerzijds het beleid dat door de EU ontwikkeld wordt en 

anderzijds de professionele wensen van politiefunctionarissen (Geuijen et al., 2008: 83-84 & 

96-98; Den Boer, 2010: 43). Desalniettemin vormt de steeds verder vorderende Europese 

integratie een feit en zullen beleidsmakers in Den Haag en van de politie hierop in moeten 

spelen. Tegen deze achtergrond is een onderzoek naar de mate waarin er binnen de politie 

“Europees wordt gedacht” en welke factoren daar een rol in spelen zeer interessant, omdat het 

inzicht verschaft in het effect van het Europeaniseringproces op de politiële werkvloer: wordt 

daar bijvoorbeeld nou echt een misfit ervaren? Hoe denken operationeel werkzame 

politiefunctionarissen nu eigenlijk over die Europese afstemming?  

 

Hoewel een positieve attitude ten aanzien van Europese politiële niet per se hoeft te resulteren 

in daadwerkelijk handelen en het ook geen noodzakelijke voorwaarde vormt voor 

grensoverschrijdende samenwerking, is het voor een effectieve transnationale aanpak van 

criminaliteit wél nodig dat politiefunctionarissen een positieve houding tegenover 

gezamenlijk optreden hebben en dat ze hun werk in zekere mate zien als onderdeel van een 

integrale rechtshandhaving. Dit wordt onderstreept door de ambitie van de 

Politieonderwijsraad (2010, p. 9), welke stelt dat een “proactieve, enthousiaste en 

coöperatieve houding” ten opzichte van internationale samenwerking en een “internationaal/ 

Europees competentieprofiel” bij individuele politiefunctionarissen nodig zijn om in een 

internationaliserende context te kunnen opereren. Volgens de raad zou “elke nieuw opgeleide 

politiemedewerker […] een „internationale ambassadeur voor de Nederlandse politie” moeten 

worden”. Zoals hierboven al werd genoemd zou volgens een andere visie internationalisering 

„de normaalste zaak van de wereld‟ moeten worden bij de politie. Het is daarom uitermate 

relevant inzicht te verkrijgen in de mate waarin er op dit moment Europees wordt gedacht 

binnen de politie en welke factoren daar een rol in spelen.  

 

Wetenschappelijke relevantie: Dit onderzoek sluit aan bij eerdere publicaties op het terrein 

van Europeanisering (o.a. Bulmer & Burch, 1998; Smith, 2001a,b ; Olsen, 2002; Jordan, 2003; 

Mastenbroek & Princen, 2010; James, 2010). Wat dit onderzoek onderscheidt van deze 

eerdere publicaties is dat zij zich met name hebben gericht op de invloed van Europa op 

organisatiestructuren of de „hardware‟ (o.a. Bulmer & Burch, 1998; Olsen, 2002; Jordan, 

2003; Mastenbroek & Princen, 2010), of op organisatieculturen, de organisationele „software‟ 

(o.a. Smith, 2001a,b; Jordan, 2003; Mastenbroek & Princen, 2010; James, 2010). Er is nog 

erg weinig onderzoek gedaan naar de invloed van de toenemende Europese integratie op 

individuele overheidsfunctionarissen. Een uitzondering hierop vormt het boek Eurocrats van 

Geuijen et al. (2008), waarin is onderzocht hoeveel rijksambtenaren zich eigenlijk 

bezighouden met Europese „governance‟ en wat ze precies doen. Dit onderzoek kan op drie 

aspecten vernieuwende inzichten opleveren ten opzichte van dit eerdere werk: 

 

1. In dit onderzoek wordt voor het eerst gefocust op het Europees denken op het niveau 

van individuele overheidsfunctionarissen. In eerder onderzoek was er al wel aandacht 

voor het effect op ministeries of organisaties, maar wat betekent de Europese 

integratie nu voor overheidsfunctionarissen die werkzaam zijn in de operatie?  

2. Veel eerder onderzoek naar Europeanisering is gedaan vanuit het veld van Europese 

studies, waarbij werd gekeken naar wat de invloed  van de EU op nationale parameters 
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als organisationele structuren en culturen zou kunnen zijn. Dit onderzoek bekijkt het 

Europeaniseringproces meer bottom-up doordat het tracht vast te stellen onder welke 

condities en/ of factoren individuen nu geneigd zijn om “Europees te denken”. 

Europeanisering is immers niet enkel een causaal verband tussen Europese 

beleidsvorming en nationale implementatie, maar behelst ook op zichzelf staande 

nationale dynamieken (Radaelli, 2003, p. 51).  

3. Vrijwel alle publicaties met betrekking tot Europeanisering richten zich op de invloed 

van de EU op de rijksoverheid. Ook nationale uitvoerende organisaties als de politie 

participeren echter in de vorming en uitvoering van Europees beleid. In dit onderzoek 

wordt gekeken naar de mate waarin Europa bij individuen binnen een dergelijke 

organisatie “leeft”.   

 

Een belangrijk element van dit onderzoek vormt het psychologische concept „attitude‟. Uit het 

theoretisch kader zal blijken dat attitudes kunnen worden gevormd door ervaring en 

socialisatie. Dit onderzoek kan op dit gebied een bijdrage leveren doordat er inzicht wordt 

verkregen in hoe die processen nu spelen op de politiële werkvloer en wat de effecten hiervan 

zijn op de attitude ten aanzien van Europese politiële samenwerking. Hebben ervaring en 

socialisatie bijvoorbeeld evenveel invloed op het tot stand komen van Europees denken? En 

hoe verhouden deze processen zich dan in de praktijk tot elkaar?  

 

Omdat het onderzoek zich richt op relatief nieuwe terreinen binnen het bredere paradigma 

Europeanisering, kan het worden getypeerd als exploratief: er zal worden gezocht naar de 

factoren die bepalend zijn in het Europees denken van politiefunctionarissen. Zoals uit de 

hoofdvraag echter al blijkt is het tevens verklarend, daar getracht zal worden om de verkregen 

data ook te interpreteren en te kunnen plaatsen. Aan de hand van de verkregen bevindingen 

kunnen vervolgens in het discussiedeel van de conclusie enkele uitspraken worden gedaan 

over hoe bijvoorbeeld het bewustzijn van de Europese dimensie binnen de politie kan worden 

vergroot. Hoewel de primaire doelstelling van het onderzoek van wetenschappelijke aard is, 

tracht het onderzoek dus ook handvatten aan te reiken om eventuele knelpunten te verhelpen.  

1.3 Leeswijzer 
 

Het vervolg van dit rapport kent een tamelijk logische opbouw. In het volgende hoofdstuk 

komt allereerst het theoretisch kader aan bod, waarin nader wordt belicht wat nu wordt 

bedoeld met Europees denken en hoe dit volgens de literatuur tot stand zou kunnen komen. In 

hoofdstuk 3 worden vervolgens de methoden en technieken behandeld. Hier staat hoe het 

onderzoek nu daadwerkelijk is uitgevoerd en wat er vervolgens met de gegevens is gebeurd 

om tot dit rapport te komen. De resultaten volgen in de hoofdstukken 4 en 5. Hoofdstuk 4 gaat 

daarbij over het Europees denken van de respondenten, hoofdstuk 5 zoomt in op de wijzen 

waarop dit Europees denken al dan niet tot stand kan komen, namelijk door ervaring en 

socialisatie. De conclusie in hoofdstuk 6 biedt allereerst een antwoord op de hoofdvraag, maar 

gaat daarnaast ook in op de theoretische waarde van het onderzoek en op enkele praktische 

implicaties. Hierna volgen nog enkele bijlagen, waaronder een lijst van afkortingen en een 

literatuuroverzicht. Wanneer een bijlage aansluit op een bepaalde paragraaf wordt hier steeds 

naar verwezen in de tekst.   



 

De normaalste zaak van de wereld? 

 

 

11 

 

2. Theoretisch kader 
 

 

In dit hoofdstuk zullen de deelvragen uit paragraaf 1.2 nader worden uitgewerkt. Het doel 

hiervan is drieledig: het dient ertoe om a) de belangrijkste concepten uiteen te zetten, b) 

verwachtingen te formuleren die richting geven aan het verdere onderzoek, en c) te komen tot 

een basis voor de operationalisatie. Centraal in het hoofdstuk staan de twee componenten van 

de hoofdvraag van het onderzoek. Allereerst zullen het proces van Europeanisering en het 

concept Europees denken nader worden belicht in paragraaf 2.1. In paragraaf 2.2 volgt 

vervolgens een theoretische exploratie van de wijze(n) waarop deze mate van Europees 

denken kan ontstaan (of kan uitblijven). Deze analyse dient als basis voor hoofdstuk 3, waarin 

uiteengezet wordt op welke manier er een antwoord op de onderzoeksvragen van dit 

onderzoek kan worden gevonden.  

 

2.1 Wat wordt bedoeld met Europees denken? 
 

In deze paragraaf zal het concept Europees denken worden uiteengezet. „European thinking‟ 

vindt zijn oorsprong in wetenschappelijke publicaties over Europeanisering. Om die reden 

start de volgende analyse met een nadere belichting van dit proces. 

Europeanisering  
 

Europeanisering is een term die voor meerdere processen wordt gebruikt. Een eenduidige 

definitie ontbreekt dan ook (Olsen, 2002; Featherstone, 2003). Olsen (2002, pp. 923-924) 

onderscheidt vijf verschillende situaties waarvoor de term wordt gebruikt: 

 

 Veranderingen van de externe grenzen van de EU. 

 De ontwikkeling van instituties op het Europese niveau. 

 De doorwerking van nationale governance-lagen in Brussel. 

 Het exporteren van de supranationale “Europese” organisatievorm. 

 Een politiek eenmakingproject.  

 

In dit onderzoek wordt met Europeanisering het laatste bedoeld. Europeanisering heeft dan 

betrekking op de toenemende integratie van diverse beleidsterreinen en in dit geval het 

politiële terrein. Hierbij draait het niet enkel om de integratie „an sich‟, maar ook om de 

invloed die dit proces heeft op de binnenlandse politiek en governance. Deze beïnvloeding is 

een cruciaal element van het concept. Radaelli (2003) gebruikt het concept op dezelfde wijze 

en komt na een vergelijking van eerdere publicaties tot de volgende definitie: 

 

“Processes of (a) construction, (b) diffusion, and (c) institutionalization of formal and 

informal rules, procedures, policy paradigms, styles, „ways of doing things‟, and 

shared beliefs and norms which are first defined and consolidated in the making of EU 

public policy and politics and then incorporated in the logic of domestic discourse, 

identities, political structures, and public policies.” (Radaelli, 2003, p. 30) 

 

Deze definitie wordt ook in dit onderzoek gehanteerd, omdat het enkele belangrijke en 

relevante accenten plaatst. Allereerst draait het kennelijk om processen, wat impliceert dat de 

„symptomen‟ van Europeanisering aan verandering onderhevig zijn. Het mag dus verwacht 
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worden dat de recent hard vorderende Europese integratie van politiële samenwerking invloed 

heeft op de werk- en denkwijze van nationale structuren als de politie. Het resultaat hiervan is 

dat er in meer of mindere mate een Europese „outlook‟ (Smith, 2001a) ontstaat bij 

overheidsorganisaties en dat overheidsfunctionarissen „Europees gaan denken‟. Verderop 

wordt hier dieper op ingegaan. Ook kan de definitie gebruikt worden om zowel veranderingen 

in organisaties als in de „mindset‟ van individuen (Radaelli, 2003, p. 30) te verklaren; de 

Europeaniseringsprocessen hebben invloed op de alledaagse manier van werken en denken. 

Het is daarom een bruikbare interpretatie om het concept Europees denken bij 

politiefunctionarissen aan op te hangen. En ten derde, de definitie behelst niet enkel de 

formele supranationale Brusselse besluitvorming, maar EU-beleid en –politiek in het 

algemeen. Meer informele processen, zoals de oprichting van TISPOL, zijn hierdoor ook in 

het proces begrepen. 

 

In de bovenstaande definitie wordt gesproken over de invloed van de EU op het discours, 

identiteiten, politieke structuren en beleid. Desalniettemin richt het gros van de publicaties 

over Europeanisering zich enkel op de laatste twee nationale aspecten. Hoewel de politie als 

organisatie ook een nationale structuur is, is er nog vrijwel geen onderzoek gedaan naar lagere 

overheden, uitvoerende organisaties en andere nationale instituties. De meeste onderzoeken 

waren tot nu toe gericht op het effect van de Europese integratie op nationale overheden (o.a. 

Bulmer & Burch, 1998; Smith, 2001a,b; Jordan, 2003; Baetens & Bursens, 2005; 

Mastenbroek & Princen, 2010; James, 2010).  

 

Opvallend is dat veel van deze onderzoeken zich richten op de invloed van diverse EU-

variabelen, maar zich amper afvragen óf de EU überhaupt wel een significant effect heeft op 

de nationale structuren. Radaelli (2003, pp. 50-51) wijst erop dat er vaak te makkelijk een top-

down causale relatie tussen Europese en nationale veranderingen wordt gelegd. EU-processen 

worden echter niet automatisch overgenomen of geïmplementeerd, maar komen terecht in een 

institutionele dynamiek, waarin bottom-up-reacties ontstaan (Radaelli, 2003, p. 51; Börzel & 

Risse, 2003, p. 74). Het is dus aannemelijk dat er verschillen bestaan tussen de wijze waarop 

er in lidstaten en instituties wordt gereageerd op de Europese integratie. Door middel van 

vergelijkend onderzoek kunnen deze verschillen inzichtelijk worden gemaakt en ontstaat een 

beter beeld over de relaties tussen Europese en nationale variabelen. Dit onderzoek draagt 

hieraan bij door te focussen op de mate waarin Nederlandse politiefunctionarissen Europees 

denken. Dit is een vorm van een bottom-up reactie op het bredere Europese integratieproces.  

 

Het onderzoek naar de Europeanisering van nationale overheden richt zich voornamelijk op 

twee facetten, namelijk de vragen wat de effecten zijn op de structuur en op de cultuur van de 

rijksoverheid. Hierbij lijkt er een redelijke overeenstemming te bestaan dat het effect op de 

„harde‟ structuren van nationale overheden beperkt is (Bulmer & Burch, 1998; Smith, 2001a; 

Jordan, 2003). In de cultuur of van nationale overheidsorganen zijn echter wel degelijk 

veranderingen waarneembaar. Volgens Jordan (2003) is de “software” van overheden 

veranderd onder invloed van de toenemende Europese integratie. Met software bedoelt hij de 

dominante overtuigingen en assumpties, die binnen de cultuur van een departement bestaan 

(Jordan, 2003, p. 267). Doordat deze software binnen departementen zich geleidelijk aanpast 

aan de Europese dimensie hebben overheidsambtenaren geleerd “Europees te denken” (Jordan, 

2003, p. 263), waarmee in Jordans geval werd bedoeld dat ze binnenlandse beleidsvorming 

beschouwen als onlosmakelijk geïntegreerd met de Europese.  

 

Hoewel het niet te ontkennen valt dat de cultuur binnen een departement Europa-minded kan 

zijn, is Jordans gebruik van het concept Europees denken niet toereikend voor dit onderzoek. 
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De reden hiervoor is dat Jordan de koppeling tussen de Europese cultuur of software van een 

departement en het Europees denken van een individuele functionaris niet voldoende heeft 

uitgewerkt. Ambtenaren maken deel uit van een organisatie, en worden dan ook beïnvloed 

door de cultuur die binnen een organisatie heerst. Desalniettemin is het niet aannemelijk dat 

de overtuigingen en assumpties van een individuele ambtenaar geheel overeenkomen met 

deze cultuur. Dit idee wordt versterkt doordat is gebleken dat er binnen departementen 

verschillen bestaan in de mate waarin individuen zich met de EU bezig houden. Zo 

onderscheiden Geuijen et al. (2008) binnen diverse departementen een relatief  kleine groep 

rijksambtenaren die zich intensief met de Europese dimensie bezighouden en daarom ook 

“Eurocrats” worden genoemd. Ook binnen de politie lijkt het erop dat er binnen de 

verschillende afdelingen verschillen zijn in de mate waarin politiefunctionarissen Europa-

minded zijn (R.F.M. Tromp, persoonlijke communicatie 24-02-2011). 

 

Europees denken heeft dus in eerste instantie betrekking op het individu. Een eerste aanzet tot 

wat nu precies wordt bedoeld met dit Europees denken in deze context is af te leiden uit een 

onderzoek van Smith (2001b) naar het effect van Europeanisering op ambtenaren van de 

rijksoverheid:  

 

“[…] the analysis focuses on the broad attitudes and responses displayed by officials 

in coming to terms with the European dimension, relative levels of enthusiasm or 

reluctance to change and questions relating to apolitical bureaucratic outlooks.” 

(Smith, 2001b, p. 64) 

 

Hoewel Smith hier enkele relevante elementen aanstipt, is bovenstaand citaat nog te vaag om 

als definitie voor Europees denken te kunnen dienen. Zo blijft het onduidelijk wat er nu wordt 

bedoeld met het aanpassen aan de Europese dimensie en met de wijze waarop “apolitical 

bureaucratic outlooks” zich verhouden tot de individuele functionaris. Interessant in de 

onderzoeksbeschrijving van Smith is echter wel de focus op attitudes en de hiermee 

samenhangende mate van enthousiasme van officials om hun denkwijze aan te passen. Het 

concept attitude wordt in dit onderzoek overgenomen en vormt de basis voor het Europees 

denken van politiefunctionarissen. Met Europees denken wordt dan de attitude ten aanzien 

van de Europese dimensie van politiële samenwerking bedoeld. Wat precies met het concept 

attitude en met deze Europese dimensie wordt bedoeld komt in de volgende subparagraaf aan 

bod. Een belangrijke opmerking is nog dat het bij Europees denken dus niet gaat om het 

daadwerkelijke handelen, de „responses‟, maar om een houding. Deze houding heeft, zoals uit 

de volgende subparagraaf zal blijken, echter wel een grote invloed op  het uiteindelijke 

operationele optreden. 

De attitude ten aanzien van Europese politiële samenwerking 
 

Zoals uit de vorige subparagraaf bleek vormt de attitude die een individu heeft ten aanzien 

van Europese politiële samenwerking de basis van Europees denken. Attitude is een 

veelgebruikt concept in de psychologie en behelst de wijze waarop we objecten, 

gebeurtenissen of ideeën waarderen. Het zijn de gevoelens, meningen en overtuigingen die 

een individu heeft over een bepaald onderwerp, in dit geval Europese politiële samenwerking 

(Gazzaniga, Heatherton & Halpern, 2010, p. 525).  

 

 Met Europees denken worden de gevoelens, meningen en overtuigingen bedoeld, die een 

individuele politiefunctionaris heeft ten aanzien van Europese politiële samenwerking.  
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Bovendien wordt veel gedrag ingegeven door attitudes. Hierbij geldt over het algemeen dat 

hoe sterker en persoonsgebonden de attitude is, hoe beter die gedrag kan voorspellen, hoe 

consistenter die over een langere periode is, en hoe meer resistent die tegen verandering is 

(Gazzaniga et al., 2010, p. 526).  

 

De attitudes onder Europees denken kennen meerdere dimensies. In dit onderzoek worden 

drie attitudedimensies ten aanzien van Europese politiële samenwerking onderscheiden. Deze 

dimensies zijn gebaseerd op de zogenaamde Eurobarometer. De Eurobarometer is een 

verzamelnaam voor diverse grootschalige survey‟s die in opdracht van de Europese 

Commissie worden uitgevoerd. In deze onderzoeken wordt niet alleen gevraagd naar hoe de 

burgers tegenover de Europese Unie en haar instituties staan, maar wordt ook per 

beleidsterrein gekeken naar wat de burger van de rol van de EU hierin vindt. Het blijkt dat er 

grote verschillen bestaan tussen de waardering van de rol in specifieke beleidsterreinen en ook 

tussen deze beleidsterreinen en de waardering voor de EU in het algemeen (zie onder meer: 

TNS Opinion & Social, 2011). Het is daarom goed om in het onderzoek een onderscheid te 

maken in enerzijds de waardering voor de Europese integratie in het algemeen en anderzijds 

die op het gebied van politiële samenwerking in het bijzonder. Daarbovenop is het mogelijk 

dat politiefunctionarissen het hele Brusselse proces een „ver-van-mijn-bed-show‟ vinden, 

maar wel positief staan tegenover Europese operationele samenwerking. Deze dimensie komt 

voort uit een gevoel van operationele noodzaak (Geuijen et al., 2008, p. 83). Hierom worden 

de volgende drie dimensies onderscheiden: 

 

1. De attitude ten aanzien van de toenemende Europese integratie in het algemeen. 

2. De attitude ten aanzien van de toenemende Europese integratie op het gebied van 

politiële samenwerking. 

3. De attitude ten aanzien van Europese grensoverschrijdende operationele 

samenwerking. 

 

Met de attitude ten aanzien van de toenemende Europese integratie in het algemeen wordt dus 

bedoeld hoe een politiefunctionaris tegen het Brusselse eenwordingsproces aankijkt. Onder 

het mom van processen als globalisering en internationalisering verschuiven veel 

besluitvorming- en beleidsmatige processen van de traditionele regionale of nationale context 

naar een meer internationale of multi-level vorm van governance. De Europese Unie speelt 

een grote rol in deze supranationale samenwerking, maar is niet onomstreden. Hoewel 

transnationale samenwerking politiek en maatschappelijk vrij breed wordt gedragen, geldt dit 

niet voor de beleidsterreinen en wijze waarop en de mate waarin. Er kunnen dus grote 

verschillen bestaan in de attitude ten aanzien van deze Europese integratie. Dimensie 2 heeft 

vervolgens betrekking op de Europese integratie op het specifieke terrein van politiële 

samenwerking. Zoals uit hoofdstuk 2 bleek krijgt Brussel steeds meer bevoegdheden en 

instrumenten om deze samenwerking te bevorderen. Politiefunctionarissen kunnen hier 

positief tegenover staan en voorstander van deze vorm van Europese integratie zijn, maar de 

mogelijkheid van een negatieve attitude bestaat eveneens. Het is goed denkbaar dat een 

politiefunctionaris het Brusselse proces als overbodig en een onnodige belasting ervaart en 

voor een meer regionale rechtshandhaving pleit. In dit geval zou de beambte op de derde 

dimensie wel een positieve attitude kunnen hebben. In deze dimensie draait het niet zozeer om 

het integratieproces, maar meer om het daadwerkelijke grensoverschrijdende operationeel 

handelen. Dit kan verlopen via formele door de EU bepaalde structuren, maar ook op meer 

informele wijzen, zoals in de Euregio Maas-Rijn gebeurt.  
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De mate van Europees denken kan worden bepaald door te onderzoeken wat de expliciete 

gevoelens, meningen en overtuigingen van politiefunctionarissen ten aanzien van deze drie 

Europese niveaus zijn. Wanneer een politieagent bijvoorbeeld over alle drie dimensies een 

positieve attitude heeft kan worden gesproken over Europees denken. Andersom geldt dat 

wanneer hij of zij negatief tegenover alle drie de dimensies staat er sprake is van een absentie 

van Europees denken. Vanzelfsprekend liggen tussen deze twee uitersten nog allerlei 

mogelijke gradaties (Fig. 1). Tussen deze drie dimensies wordt bovendien een zekere 

hiërarchie verondersteld. Voor een agent die een positieve attitude ten aanzien van de 

Europese integratie in het algemeen heeft, zal dit hoogstwaarschijnlijk ook op de „lagere‟ 

dimensies het geval zijn. Omgekeerd hoeft dit, zoals uit het voorbeeld hierboven blijkt, 

helemaal niet het geval te zijn. Of dit ook daadwerkelijk het geval is zal uit het onderzoek 

moeten blijken.  

 

 
          Europees denken 

 
Negatieve attitude         Positieve attitude 

t.a.v. 3 dimensies         t.a.v. 3 dimensies 

 

Figuur 1: De gradaties van Europees denken. 

 

In dit onderzoek worden de attitude ten aanzien van Europese politiële onderzoek, dus de 

gevoelens, meningen en overtuigingen, en de mate waarin dit Europees denken aanwezig is, 

vertaald in drie componenten: waardering, bewustzijn en belang. De waardering is gekoppeld 

aan de gevoelens, meningen en overtuigingen: wat vinden politiefunctionarissen nou van 

dergelijke samenwerking, en waarom? Hoe waarderen zij dit? Het bewustzijn en belang 

hebben vooral betrekking op de mate waarin deze attitude aanwezig is. Allereerst is de vraag 

of men het nu een onderwerp vindt dat belangrijk is voor het eigen werk of functioneren, dus 

het belang dat eraan wordt gehecht. Men kan bijvoorbeeld best positief tegenover Europese 

samenwerking staan, maar het verder voor het dagelijkse werk niet zo relevant vinden. 

Bovendien kan het zo zijn dat iemand middels dit onderzoek wel met Europese politiële 

samenwerking geconfronteerd wordt, maar dat deze persoon zich in zijn dagelijkse 

functioneren eigenlijk helemaal niet bewust is van de internationale dimensie van het 

politievak. Bij het onderzoek naar de attitude staan daarom drie vragen centraal: hoe 

waardeert men Europese politiële samenwerking? Hoe bewust is men zich van de 

internationale dimensie aan het politiewerk en hoeveel belang hecht men nu aan dergelijke 

samenwerking?  

 

Een toevoeging die in dit onderzoek wordt gedaan is de onderverdeling van bewustzijn in een 

„latent‟ en een „actief‟ bewustzijn. Met het latente bewustzijn wordt bedoeld of mensen er 

überhaupt van doordrongen zijn dat het politiewerk een internationale component heeft, en of 

ze in een internationale situatie over de juiste mindset en kennis beschikken om hiermee om te 

kunnen gaan. Dit type bewustzijn vereist dus niet per se dat men op een regelmatige basis 

actief nadenkt over Europese politiële samenwerking, maar wel dat men een situatie waarin 

dit nodig is kan herkennen en hierop in kan spelen. Wanneer men wel regelmatig nadenkt 

over de Europese dimensie van het werk en/ of hier mee bezig is, is er sprake van het actieve 

bewustzijn. In dat geval denken mensen dus actief na over zaken als wat Europese politiële 

samenwerking voor hen betekent, wat dit van ze vraagt en hoe dit eventueel beter op elkaar 
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zou kunnen aansluiten. Het actieve bewustzijn veronderstelt dan ook altijd het latente 

bewustzijn, terwijl dit omgekeerd niet zo hoeft te zijn. Overigens is een zeker bewustzijn iets 

wat ook vanuit de politieorganisatie wordt verwacht van elke werknemer. Zo staat in de door 

de Raad van Hoofdcommissarissen (RvH) in 2007 aangenomen strategische visie De 

normaalste zaak van de wereld: 

 

“Dit (het feit dat „internationaal‟ steeds meer een onderdeel van het vak wordt en dat 

er daarom maximaal moet worden aangesloten bij de primaire werkprocessen en de 

behoeften die daaruit ontstaan) betekent dat iedere politiemedewerker zich optimaal 

bewust is van zijn taak, afhankelijkheid en invloed in internationaal perspectief, zodat 

hij steeds zo effectief mogelijk kan zijn bij de uitvoering van zijn opsporings- en 

handhavingstaken.” 

(KLPD Dienst IPOL, 2007, p. 12)  

 

Samengevat heeft Europees denken betrekking op de attitude van politiefunctionarissen ten 

aanzien van de drie dimensies van Europese (politiële) samenwerking. Het draait dan om de 

vragen hoe zij deze dimensies van samenwerking waarderen, in welke mate zich (latent of 

actief) bewust is van de internationale dimensie van het politiewerk en hoeveel belang men 

hecht aan Europese politiële werk voor het eigen werk. Het is interessant om deze 

componenten te achterhalen, omdat attitudes grote invloed hebben op het daadwerkelijke 

gedrag, zoals aan het begin van deze subparagraaf werd genoemd. Hoe attitudes nu tot stand 

komen komt in de volgende paragraaf aan bod. 

2.2 Wat bepaalt de mate van Europees denken? 
 

Nu is behandeld wat Europees denken is en welke dimensies hierin zijn te onderscheiden is 

het interessant eens te kijken naar wat nu die mate van Europees denken bepaalt. Uit de eerste 

subparagraaf zal blijken dat twee aspecten hierin centraal staan: ervaring en socialisatie. Deze 

twee aspecten vormen de hoofdverwachtingen van het onderzoek en worden daarom in het 

vervolg van de paragraaf dieper uitgewerkt door in te gaan op enkele uit de academische 

literatuur voortkomende uitingsvormen van ervaring en socialisatie.  

De vorming van attitudes 
 

Attitudes worden op twee manieren gevormd, namelijk door ervaring en door socialisatie 

(figuur 2). Het ervaren en/of het waarnemen van dingen zorgt ervoor dat we ons er een beeld 

en mening over vormen. Wanneer we een nieuw concept tegenkomen ontwikkelen we hierbij 

sneller negatieve attitudes dan positieve (Fazio, Eisner & Shook, 2004). Als mensen hetzelfde 

concept vervolgens echter vaker ervaren waarderen ze het over het algemeen hoger 

(Gazzaniga et al., 2010, p. 525). Het is dus aannemelijk dat politiefunctionarissen een 

positievere attitude ten aanzien van Europese samenwerking hebben wanneer zij vaker in 

contact zij gekomen met verschillende facetten van de Europese Unie, door bijvoorbeeld 

deelname aan transnationale operationele acties of het Brusselse besluitvormingsproces. Dit 

betekent overigens niet dat ervaringen per definitie leiden tot een positieve attitude. 

Integendeel, het is ook heel goed mogelijk dat een politiefunctionaris negatieve ervaringen 

met Europese samenwerking heeft en daardoor ook een negatieve attitude heeft ontwikkeld. 

Het gaat dus kennelijk niet alleen om de kwantiteit van de eerdere ervaringen, maar eveneens 

om de kwaliteit.  

Figuur 2: Door ervaring en socialisatie 

wordt een attitude gevormd, die kan 

leiden tot bepaald gedrag. 
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Verwachting 1: Wanneer politiefunctionarissen veelvuldig in aanraking komen met de 

Europese Unie zullen zij geneigd zijn tot een hogere mate van Europees denken dan 

wanneer hier in mindere mate sprake van is. 

 

Verwachting 2: (Positieve) ervaringen leiden tot een positieve attitude. Overwegend 

negatieve ervaringen leiden tot een negatieve attitude. 

 

Socialisatie is een andere manier waarop attitudes tot stand komen (Gazzaniga et al., 2010, p. 

526). Individuen worden beïnvloed door personen met wie ze direct of indirect in aanraking 

komen. Onder direct contact vallen bijvoorbeeld familie, vrienden, docenten of collega‟s, 

onder indirect contact de media, politici of geestelijk leiders. Zo zal een politieagent in een 

korps waarvan de korpschef groot voorstander is van Europese samenwerking waarschijnlijk 

een positievere attitude ontwikkelen dan een politieagent in een korps waar van het 

tegenovergestelde sprake is.  

 

Verwachting 3: Wanneer politiefunctionarissen functioneren in een omgeving die 

positief tegenover de Europese Unie staat zullen zij geneigd zijn tot een hogere mate 

van Europees denken dan wanneer hier in mindere mate sprake van is.  

 

Uit deze verwachting volgt dat het, naast de mate van contact, ook interessant en nodig is om 

te onderzoeken in hoeverre politiefunctionarissen nu functioneren in een Europa-

georiënteerde omgeving. Zoals in paragraaf 3.1 al aan bod kwam heeft Jordan (2003) 

aangetoond dat processen van Europese integratie grote invloed kunnen hebben op de cultuur 

of „software‟ van een ministerie. Er is weinig reden om aan te nemen dat dit niet ook voor 

nationale uitvoerende organisaties als de politie het geval is en dus zal moeten worden 

bepaald in hoeverre de cultuur binnen organisatieonderdelen van de politie nu „Europa-

minded‟ is. Vervolgens kan dan worden onderzocht wat de invloed hiervan is op individuele 

functionarissen.  

 

Een belangrijk onderscheid dat overigens kan worden gemaakt is dat tussen expliciete en 

impliciete attitudes (Gazzaniga et al., 2010, p. 526). Van expliciete attitudes is men zich 

bewust en ze kunnen onder woorden worden gebracht. Impliciete attitudes maken deel uit van 

het onderbewustzijn en zijn dus moeilijker te achterhalen. Hoewel de nadruk in dit onderzoek 

op de expliciete attitudes ligt, zal middels observaties en het doorvragen in interviews toch 

getracht worden ook grip te krijgen op deze impliciete gevoelens, assumpties, et cetera. De 

gedachte hierachter is dat hoewel het lastig is om impliciete attitudes te testen er via het 

feitelijk gedrag van functionarissen wel een beeld van kan worden gevormd.  

 

Veranderingen in attitudes vinden op twee manieren plaats, namelijk door a) cognitieve 

dissonantie, en b) overtuiging. Cognitieve dissonantie ontstaat wanneer er een contradictie is 

tussen twee verschillende attitudes of tussen een attitude en een bepaalde vorm van gedrag 

(Gazzaniga et al., 2010, p. 527). Het individu zal in zo‟n situatie proberen om de attitude of 

het gedrag te wijzigen, zodat de conflictueuze situatie wordt weggenomen. Een element van 

cognitieve dissonantie dat interessant is in dit onderzoek is postdecisional dissonance. 
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Wanneer een persoon tussen twee opties moet kiezen zal hij
3
 na de keuze vooral de positieve 

kanten van de gekozen optie en de negatieve kanten van de niet gekozen optie(s) benadrukken. 

Het is goed denkbaar dat politiefunctionarissen wanneer ze meerdere malen in een situatie 

terecht komen dat ze moeten kiezen tussen Europese samenwerking of andere taken de 

uiteindelijke keuze en het volgende gedrag bepalend is voor de attitude ten aanzien van de EU. 

Postdecisional dissonance versterkt hiermee verwachting 1. In het onderzoek zal duidelijk 

moeten worden in hoeverre er sprake is van cognitieve dissonantie als het gaat om de 

Europese dimensie van het politiewerk. Om die reden wordt in de analyse stilgestaan bij 

ogenschijnlijke tegenstrijdigheden in de attitudes en/ of het gedrag van politiefunctionarissen 

en hoe zij hiermee omgaan.  

 

Een andere manier van attitudeveranderingen heeft vooral betrekking op verwachting 2. Deze 

verandering vindt plaats door overtuiging, wanneer we actief en bewust worden beïnvloed 

door de overdracht van een boodschap (Gazzaniga et al., 2010, p. 528). Als men een 

boodschap op zich in laat werken en de redenatie erachter redelijk vindt kan dit leiden tot een 

attitudeverandering. Wanneer bijvoorbeeld een korpschef beargumenteert waarom hij of zij 

belang hecht aan Europese samenwerking dan kan dit ertoe bijdragen dat 

politiefunctionarissen hier ook overtuigd van raken en een positievere attitude ten aanzien van 

Europa ontwikkelen. Dit is in zekere zin dan ook een vorm van socialisatie. Uit het onderzoek 

zal duidelijk moeten worden in hoeverre er binnen de korpsen en districten sprake is van 

socialisatie in het algemeen, en overtuiging in het bijzonder, omdat dit dus een grote invloed 

blijkt te hebben op het tot stand komen van een bepaalde attitude.  

 

Om het voorgaande samen te vatten: attitudes ontstaan door ervaring en socialisatie en kunnen 

veranderen door cognitieve dissonantie of door overtuiging. Centraal in dit onderzoek staan 

de vragen hoe het met deze ervaring en socialisatie binnen de politie gesteld is ten aanzien 

van Europese samenwerking. In de volgende subparagraaf wordt daartoe ingegaan op enkele 

punten die deze aspecten karakteriseren.  

Socialisatie en ervaring 
 

Nu we weten dat socialisatie en ervaring leiden tot bepaalde attitudes focussen we in deze 

subparagraaf op de vraag hoe die processen er dan in de praktijk uit kunnen zien en wat nu 

typische karakteristieken zijn. Dit is van belang omdat het een opzet geeft voor zaken die 

tijdens het daadwerkelijke onderzoek kunnen worden belicht om de ervaring en socialisatie 

binnen de politie te achterhalen.  

 

Zoals uit paragraaf 2.1 bleek is in voorgaand onderzoek naar Europeanisering veelal 

ingezoomd op het effect van de Europese Unie op enerzijds de structuur en anderzijds de 

cultuur van organisaties (o.a. Bulmer & Burch, 1998; Smith, 2001a,b; Olsen, 2002; Jordan, 

2003; Mastenbroek & Princen, 2010; James, 2010). Deze twee organisatieconcepten hangen 

nauw samen met socialisatie en ervaring. De structuur van een organisatie(onderdeel), en in 

bredere zin van het werk in het algemeen, bepaalt immers grotendeels in welke mate er sprake 

is van contact met „Europa‟ en dus in welke mate een politiefunctionaris hier ervaring mee 

opdoet. Zo zal een beambte die werkt in een coördinatiecentrum voor grensoverschrijdende 

samenwerking in Zuid-Limburg logischerwijs relatief veel ervaring hebben met Europese 

samenwerking. Wanneer deze ervaring ook in kwalitatief opzicht positief is, kan minimaal 

worden verwacht dat deze functionaris een positieve attitude ten aanzien van de laagste 

                                                 
3
 Waar in dit onderzoek „hij‟ gebruikt wordt, kan ook „zij‟ worden gelezen, tenzij het persoonlijk 

voornaamwoord terugslaat op een specifiek persoon van het mannelijke geslacht.  
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dimensie van Europese samenwerking ontwikkelt. Bij socialisatie draait het vooral om de 

mate waarin de organisatiecultuur wordt overgedragen op medewerkers. Binnen een korps, 

district of team bestaan bepaalde assumpties, gedeelde visies en werkwijzen, die deels ook 

betrekking hebben op de Europese dimensie van het werk. Zoals we hebben kunnen opmaken 

uit de wijze waarop attitudes ontstaan zal een actieve en positieve socialisatie leiden tot een 

relatief positievere attitude ten aanzien van Europese politiële samenwerking.  Zo zal een 

wijkagent van wie de teamchef continu hamert op het belang van Europese samenwerking 

hier zelf waarschijnlijk ook positiever tegenover te komen staan. Belangrijk hierbij is het 

eerder genoemde proces van overtuiging, dat een attitudeverandering teweeg kan brengen. Op 

welke manieren socialisatie nu concreet kan plaatsvinden komt verderop aan bod. 

 

Eerst zullen we nog wat dieper ingaan op de structuur en de daaruit volgende ervaring. Met 

organisatiestructuur wordt een blueprint bedoeld voor formele verwachtingen en 

uitwisselingen tussen leden van de organisatie en externe belanghebbenden (Bolman & Deal, 

2003, p. 46). Het gaat dus om de formele patronen die binnen een organisatie en in het contact 

met de buitenwereld gelden. In dit onderzoek richten we ons in dit opzicht vooral op de vraag 

op welke wijze de Europese samenwerking binnen een korps is vormgegeven en wat dit voor 

individuele functionarissen betekent. Wat hierbij allereerst interessant is, is hoe de Europese 

samenwerking is vormgegeven binnen een korps of district. Zijn hierbij vaste structuren of 

groepen te onderscheiden? En wat betekent dit vervolgens voor individuele functionarissen? 

Het is goed mogelijk dat slechts een deel van de politiemensen binnen een korps formeel 

belast is met de internationale dimensie. De vraag die dan speelt is of er een duidelijk mandaat 

is met betrekking tot de Europese dimensie van het werk, en zo ja hoe die eruit ziet. Met het 

mandaat wordt bedoeld in hoeverre er sprake is van een duidelijke taakstelling binnen een 

korps met betrekking tot Europese samenwerking. Wanneer er vanuit de organisatie 

duidelijke en eenduidige taken of opdrachten worden meegegeven aan politiebeambten is er 

sprake van een formele vorm van socialisatie. Een helder mandaat draagt er daarom 

waarschijnlijk aan bij dat functionarissen een relatief positievere attitude ontwikkelen.  

 

Wanneer we willen bepalen in welke mate politiefunctionarissen nou ervaring opdoen of 

hebben gedaan met Europese samenwerking is het van belang deze structuren helder te 

krijgen, maar ook om te bepalen in wat voor type Europese activiteiten ze dan zijn betrokken 

en hoeveel tijd ze hieraan besteden. Is het iets dat in de alledaagse praktijk regelmatig 

terugkeert, of speelt deze dimensie juist zelden een rol? Verwacht mag worden dat naarmate 

een politiefunctionaris een groter deel van zijn tijd aan Europese samenwerking besteedt, hij 

ook een relatief positievere attitude ontwikkelt, mits de ervaring niet van een voortdurende 

negatieve aard is. Hierbij geldt dat ook de geografische ligging van zijn korps, district of team 

en het type werk bepalend kunnen zijn voor de ervaring die een politiefunctionaris met 

Europese samenwerking opdoet, en dus voor de attitude die hij ontwikkelt. In figuur 3 staan 

meerdere beroepsprofielen die binnen de politie bestaan en hun directe relatie met het 

buitenland. Hieruit blijkt dat er tussen verschillende profielen ook verschillen bestaan in de 

aard van deze relatie. De Politieonderwijsraad onderscheidt negen verschillende rollen die 

functionarissen hierbij kunnen aannemen en die variëren van het initiëren en opzetten van 

samenwerkingsverbanden (ideoloog, ontwikkelaar en opbouwwerker) tot het uitvoeren van 

specifieke samenwerkingsarrangementen (uitvoerder, implementeerder, operationele 

ondersteuner). De vraag die deze verschillende rollen en relaties oproepen is of er in de 

praktijk onderlinge verschillen zijn in de kwantiteit en kwaliteit van de ervaring met Europese 

samenwerking en wat vervolgens de gevolgen zijn voor de attitude. Een „ideoloog‟ zal 
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bijvoorbeeld altijd een positieve attitude hebben, maar bij andere relaties hoeft dit niet per 

definitie zo te zijn. Bovendien is het maar zeer de vraag of strategisch leidinggevenden in de 

praktijk wel altijd een ideologische relatie met het buitenland hebben, en of een ander profiel 

niet ook als ideoloog kan fungeren.  

 

 
Figuur 3: Beroepsprofielen en hun relatie met het buitenland (Politieonderwijsraad, 2010, p. 

88).   

 

Omdat ervaring een voortdurend proces is, is naast de structuur van het huidige werk ook 

werk in het verleden van belang. De huidige attitude is namelijk deels een product van al deze 

ervaringen. Belangrijk hierbij is dat werk niet enkel in de enge zin wordt beschouwd, waarbij 

het draait om de primaire taak of core business, maar dat ook zaken als opleidingen, cursussen, 

uitwisselingen, et cetera worden meegewogen in het bepalen van het belang van ervaring voor 

het tot stand komen van een attitude.  

 

Zoals hierboven al bleek heeft naast de structuur ook de cultuur die binnen een organisatie 

leeft een groot effect op de ontwikkeling van de attitude ten aanzien van Europese 

samenwerking bij politiefunctionarissen. Het gaat dan niet zozeer om het proces van ervaring, 

maar veeleer om socialisatie. Hoe er binnen een korps of district over Europa wordt gedacht, 
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en de wijze waarop dit wordt uitgedragen. heeft immers invloed op hoe de medewerkers hier 

tegenover staan. Met een organisatiecultuur wordt bedoeld: 

 

“a pattern of shared basic assumptions that a group learned as it solved its problems 

of external adaption and integration, that has worked well enough to be considered 

valid and therefore to be taught to new members as the correct way to perceive, think, 

and feel in relation to those problems.” (Schein, 1992, p. 12) 

 

Deze definitie onderstreept het belang van de assumpties die binnen een groep, in dit geval 

een korps of district, bestaan, en die worden doorgegeven aan nieuwe groepsleden. Deze 

assumpties vallen binnen het bredere concept van de “outlook” of visie (Smith, 2001a) die een 

organisatie hanteert. Deze visie kan formeel van aard zijn, doordat deze bijvoorbeeld is 

vastgelegd in beleidsplannen of nota‟s, maar kan ook een meer informeel karakter hebben. In 

het laatste geval gaat het vooral over de assumpties en opvattingen die binnen de 

organisatie(top) leven. Hiermee samen hangt de prioriteit die door leidinggevenden aan 

Europese samenwerking wordt gegeven. Dit kan van korps tot korps sterk verschillen (L.J.M. 

Witjes, persoonlijke communicatie 06-04-2011). Een hogere prioriteit leidt er waarschijnlijk 

toe dat medewerkers bepaalde overtuigingen en assumpties worden meegegeven en op die 

manier gesocialiseerd worden.  In dit geval is er sprake van het proces van overtuiging. Dit 

sluit aan bij het laatste deel van Scheins definitie, waarin wordt genoemd dat de heersende 

assumpties aan nieuwe groepsleden worden aangeleerd. Bepalend in de mate van overtuiging 

is de coördinatie (Mastenbroek & Princen, 2010, p. 157) tussen degenen die het beleid en/ of 

de visie met betrekking tot Europese samenwerking ontwikkelen en zij die belast zijn met de 

daadwerkelijke uitvoering. Nevens overtuiging kan socialisatie ook plaatsvinden door de 

werkpraktijken die binnen een korps, district of team bestaan.  

 

Mastenbroek en Princen (2010, pp. 156-157) focusten in hun onderzoek naar de 

Europeanisering van rijksambtenaren op drie soorten werkpraktijken. Deze drie kunnen ook 

in de socialisatie van politiemensen een rol spelen.  Allereerst onderscheiden Mastenbroek en 

Princen de aandacht die er binnen een organisatie is voor de training van medewerkers. De 

politie heeft de ambitie om elke functionaris in de opleiding internationale competenties bij te 

brengen (Politieonderwijsraad, 2010, p. 9). Het is waarschijnlijk dat mogelijkheden tot 

dergelijke trainingen, door bijvoorbeeld CEPOL, leiden tot een hogere mate van Europees 

denken bij politiefunctionarissen. Een andere manier waarop Europa invloed kan hebben op 

de werkwijzen van een organisatie is het belang dat er binnen een korps wordt gehecht aan 

Europese expertise bij de werving van nieuw personeel. Wordt er van een nieuwe functionaris 

verwacht dat hij enige kennis en competenties heeft met betrekking tot de Europese dimensie, 

of is dit van geen of secundair belang? Wanneer dit binnen een korps belangrijk wordt 

gevonden mag het worden verwacht dat er ook een hogere mate van Europees denken heerst. 

Hetzelfde geldt voor het belang dat er aan deze Europese expertise wordt gehecht voor het 

maken van carrière of promotie. De vraag is in dit geval hoe belangrijk dit is om hogerop te 

komen binnen de politie.  

 

Een punt waar rekening mee moet worden gehouden is dat de processen van ervaring en 

socialisatie niet enkel binnen de organisatie plaats hoeven te vinden. Ook factoren en actoren 

daarbuiten kunnen invloed uitoefenen op individuele politiefunctionarissen. Zo wegen ook de 

attitudes van vrienden of familie mee in het socialisatieproces. Tevens kan een individu 

beïnvloed worden door de media of de politiek. Een aanhanger van een eurosceptische partij 
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denkt waarschijnlijk relatief minder positief over de Europese integratie dan wanneer hij een 

partij steunt die achter Europese samenwerking staat. Door deze individuele factoren kan het 

zo zijn dat politiefunctionarissen binnen hetzelfde korps, of met hetzelfde type werk, toch een 

verschillende attitude ten aanzien van Europa hebben. Hoewel de ervaring en socialisatie 

vanuit de professie zelf sterker zullen zijn in het tot stand komen van attitudes ten aanzien van 

Europees politiewerk dan externe invloeden kan het zo zijn dat er in individuele gevallen toch 

uitzonderingen bestaan. Om deze reden is het belangrijk om tijdens het onderzoek, hoewel ze 

buiten de primaire focus vallen, open te staan voor eventueel van belang zijnde externe 

processen. 

2.3 Theoretisch model 
 

In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat het bij het Europees denken van 

politiefunctionarissen draait om de attitude die zij hebben ten aanzien van Europese politiële 

samenwerking. Europese politiële samenwerking kent hierbij drie dimensies. Wat uit het 

onderzoek daarom allereerst duidelijk moet worden is hoe deze attitudes, dus gevoelens, 

meningen en overtuigingen, eruit zien. Een interessant element hierbij is of, en zo ja hoe, er 

sprake is van cognitieve dissonantie tussen bijvoorbeeld de verschillende dimensies van 

Europese samenwerking. Drie belangrijke elementen in de attitude vormen de waardering, het 

bewustzijn en het belang dat een individu aan Europese politiële samenwerking hecht. 

 

Daarnaast moet het onderzoek inzichtelijk maken hoe deze attitudes dan tot stand komen. 

Hierbij kunnen twee processen een belangrijke rol spelen, namelijk ervaring en socialisatie, 

waarbij de kanttekening moet worden gemaakt dat deze ook extern, dus buiten de professie, 

plaats kunnen vinden en dat de onderzoeker hier dus gespitst op moet zijn. De vraag is hoe 

deze twee processen zich in de praktijk afspelen en in welke mate zij de aanwezige attitudes 

kunnen verklaren.  

 

Bij ervaring draait het om de mate waarin en wijze waarop politiemensen te maken hebben 

met internationale situaties in hun huidige en vroegere werk. Zaken die hierin bepalend 

kunnen zijn, zijn het type en de plaats van het werk, het mandaat, de coördinatie en 

werkgerelateerde activiteiten en opleidingen. Socialisatie vindt plaats middels overtuiging en 

door de werkwijzen in een organisatie. Drie type werkwijzen die hier genoemd zijn, zijn het 

belang dat aan Europese expertise in opleidingen, bij de werving en voor het maken van 

carrière wordt gehecht.  

 

Het bovenstaande is nog eens kort weergegeven in onderstaande figuur: 

 
Figuur 4: Theoretisch model

 
 

Attitude

Gevoelens, meningen overtuigingen t.a.v. drie dimensies van Europese politiele 
samenwerking

Ervaring & Socialisatie

Type werk, mandaat, coordinatie, activiteiten 
& opleidingen

Overdragen culturele waarden & normen 
middels overtuiging en werkwijzen
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3. Methoden en technieken 
 

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de methoden en technieken, waarvan in dit onderzoek 

gebruik wordt gemaakt om de benodigde data te vergaren. In de eerste paragraaf van dit 

hoofdstuk komen de onderzoeksmethoden aan bod. In paragraaf 3.2 wordt vervolgens een 

overzicht gegeven van de voor dit onderzoek geldende onderzoeksvragen, welke gebaseerd 

zijn op het theoretisch kader in hoofdstuk 2. In paragraaf 3 tenslotte zal worden ingegaan op 

de wijze van analyse van de verkregen data. 

3.1 Onderzoeksmethoden 
 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van kwalitatieve wijzen van datavergaring, namelijk het 

afnemen van interviews, documentanalyse en twee observaties. Hoewel aanvankelijk de 

voorkeur werd gegeven aan een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek, door 

middel van zowel enquêtes als interviews, bleek dit praktisch niet haalbaar, omdat de 

benaderde korpsen hier niet aan mee wilden werken. Desalniettemin boden de huidige 

methoden enkele grote voordelen. Zo verschaften de interviews niet enkel inzicht in de 

aanwezige mate van Europees denken binnen de politie en hoe dit kan worden verklaard, 

maar ook in de wijze waarop deze beïnvloeding en/ of samenhang in de praktijk tot uiting 

komt. Door middel van het afnemen van interviews kon een beeld worden gevormd van de 

relevantie van Europa voor de dagelijkse werk- en denkpraktijk van politiefunctionarissen. 

Dit is van belang om een antwoord te kunnen geven op de vraag hoe de mate van Europees 

denken kan worden verklaard en om handvatten te bieden voor de praktijk. Met dit laatste 

wordt bedoeld dat er in de interviews kon worden gevraagd naar hoe belangrijk het nu is dat 

politiefunctionarissen Europees denken, waar knelpunten worden gesignaleerd en hoe deze 

zouden kunnen worden aangepakt. De informatie die uit de interviews is verkregen is 

vervolgens getoetst door een onderlinge vergelijking te maken en door het te vergelijken met 

data uit documenten en observaties. Hierdoor is de betrouwbaarheid van het onderzoek 

vergroot. Deze twee methoden waar daarnaast zeer bruikbaar voor het achterhalen van 

bepaalde informatie. Zo kon door middel van documenten meer inzicht worden verkregen in 

de structuren en visies die er (binnen de korpsen) bestaan ten aanzien van Europese politiële 

samenwerking. Wel moet hierbij worden opgemerkt dat het aantal documenten over dit 

onderwerp in de praktijk zeer beperkt bleek. Hoewel de onderzoeker elke respondent heeft 

gevraagd om relevante documenten als taakstellingen, visies, et cetera, werden uiteindelijk 

enkel de landelijke visie „De normaalste zaak van de wereld‟ en een werkprogramma van het 

korps Midden- en West-Brabant gevonden. Ook dit is echter een interessante bevinding: 

kennelijk staat er maar weinig over de concrete invulling van internationale 

politiesamenwerking binnen de korpsen en op de werkvloer op papier. Aan de hand van twee 

observaties, een cursus natuurbrandonderzoek en een meeloopdienst bij het Joint Hit Team, 

kon een beter inzicht worden verkregen in de dagelijkse werkpraktijk van 

politiefunctionarissen en welke gevoelens en overtuigingen daarin naar voren komen. Hoewel 

de onderzoeker graag meer observaties had gedaan bleek dit vanwege het krappe tijdspad van 

dit onderzoek en de gevulde agenda‟s van veel respondenten niet haalbaar. In de volgende 

paragraaf wordt, aan de hand van de onderzoeksvragen, dieper ingegaan op de vraag welke 

vraagstukken met elke methode zijn onderzocht.    
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Naast het feit dat mondelinge interviews een beter inzicht gaven in de dynamiek tussen de 

mate van Europees denken en de wijzen waarop deze tot stand komt, bood deze methode nog 

enkele andere voordelen (Baarda & De Goede, 2006, pp. 222-226). Zo zijn mondelinge 

interviews, meer dan bijvoorbeeld schriftelijke interviews of enquêtes, erg geschikt voor het 

stellen van een groot aantal open vragen. Ook boden ze de mogelijkheid om door te vragen en 

kent de methode relatief weinig non-respons. Hier stonden wel enkele nadelen tegenover. 

Allereerst zijn interviews moeilijk te organiseren. De politie is een organisatie waar al een erg 

grote druk op rust, waardoor het regelmatig voorkwam dat respondenten geen tijd of 

bereidheid hadden om mee te werken aan dit onderzoek. Deze barrière kon grotendeels 

worden ondervangen door in de beginfase gebruik te maken van zogenaamde gatekeepers, die 

de onderzoeker in contact konden brengen met relevante respondenten. Toen het onderzoek 

eenmaal liep en enkele respondenten waren geïnterviewd kregen het onderzoek en de 

onderzoeker ook meer bekendheid en werd de drempel voor potentiële respondenten lager. 

Een ander potentieel nadeel is dat respondenten in mondelinge interviews eerder geneigd zijn 

sociaal wenselijke antwoorden te geven. Dit kon worden tegengegaan door te garanderen op 

een vertrouwelijke wijze met de verkregen informatie om te gaan en door goed door te vragen 

op gegeven antwoorden. Tot slot heeft het afnemen van interviews als methode gevolgen voor 

de generaliseerbaarheid van het onderzoek. Vanwege de beperkte omvang en de exploratieve 

aard van het onderzoek is de ambitie tot theorievorming bescheiden. Het doel is vooral om 

inzicht te bieden in enkele dynamieken binnen (delen van) de politie en zo een opzet te geven 

voor verdere theorievorming.  

 

De interviews in dit onderzoek waren semi- of halgestructureerd. Dit houdt in dat 

voorafgaand aan het onderzoek al wel een topiclijst werd opgemaakt, gebaseerd op het 

theoretische kader in hoofdstuk 2, maar dat hier in de interviews zelf op een vrije wijze mee 

werd omgesprongen en er ook ruimte was voor de eigen input van respondenten. Dit laatste is 

van belang omdat juist de persoonlijke ervaringen en/ of expertise centraal staan. Ook voor de 

documentenanalyse en eventuele observatie(s) gold dat de onderzoeker zoveel mogelijk open 

wilde staan voor de denk- en werkprocessen die gelden in de praktijk en dat er om die reden 

sprake was van een combinatie van het gericht zoeken van antwoorden op de 

onderzoeksvragen en het meenemen van informatie die buiten dit kader werd aangereikt.  

3.2 Onderzoeksvragen 
 

In hoofdstuk 2 is ingegaan op het concept Europees denken en hoe een dergelijke attitude kan 

ontstaan. Uit dit theoretisch kader volgden enkele onderzoeksvragen, die in deze paragraaf 

kort worden genoemd. Deze onderzoeksvragen worden beantwoord aan de hand van de drie 

methoden: interviews, het analyseren van documenten en observaties. Voor de interviews 

betekent dit overigens niet dat deze onderzoeksvragen rechtstreeks zullen worden gesteld. In 

plaats daarvan worden de onderzoeksvragen onderverdeeld in topics, die zijn gebaseerd op het 

theoretisch kader, welke de leidraad vormen tijdens de semi-gestructureerde interviews. Deze 

topiclijst is toegevoegd in bijlage 5. Hierin staat ook welke onderzoeksvragen in welke 

interviews aan bod zijn gekomen. Zo is een wijkagent niet gevraagd hoe de Europese 

dimensie van het politiewerk formeel is gestructureerd binnen het korps, maar wel of hij 

bijvoorbeeld specifieke taken op dit gebied heeft gekregen.  

 

Allereerst is er tijdens het onderzoek gevraagd naar wat de respondenten nu van Europese 

politiële samenwerking vinden. In paragraaf 2.1 hebben we kunnen lezen dat deze mate kan 

worden bepaald door te onderzoeken wat de expliciete gevoelens, meningen en overtuigingen 

van politiebeambten ten aanzien van de drie Europese attitudeniveaus zijn. In het onderzoek is 
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daarom gevraagd hoe  de respondenten tegenover deze drie dimensies van politiële 

samenwerking stonden. Hierbij is gefocust op de drie elementen „waardering, bewustzijn en 

belang.‟ Dit leidde tot de volgende drie onderzoeksvragen over de mate van Europees denken: 

 

1. Wat vinden politiefunctionarissen van de  Europese integratie in het algemeen? 

2. Wat vinden politiefunctionarissen van de Europese integratie op het gebied van 

politiële samenwerking? 

3. Wat vinden politiefunctionarissen van Europese grensoverschrijdende operationele 

samenwerking? 

 

Naast deze mate van Europees denken wilden we er eveneens achter komen hoe die dan kan 

worden verklaard. Dit betekende dat de processen van ervaring en socialisatie moesten 

worden onderzocht. Daarom stelden we de volgende onderzoeksvragen: 

 

4. Hoe is de Europese dimensie binnen korps x gestructureerd? 

5. Wat zijn de ervaringen van politiefunctionarissen met internationale samenwerking? 

6. Wat zijn de gevolgen van deze werkstructuur voor de attitude ten aanzien van 

Europese politiële samenwerking? 

7. Wat is de rol van de Europese dimensie binnen de cultuur van korps x?  

8. Op welke wijzen worden politiefunctionarissen binnen korps x gesocialiseerd met 

betrekking tot de Europese dimensie.  

9. Wat zijn de gevolgen van deze socialisatie voor de attitude ten aanzien van Europese 

politiële samenwerking? 

 

Omdat het mogelijk was dat er processen een rol spelen in het tot stand komen van een 

attitude, die buiten socialisatie en ervaring (en dus buiten het theoretisch kader van dit 

onderzoek) vallen, waren tot slot de volgende onderzoeksvragen van belang: 

 

10. Zijn er andere aspecten die de mate van Europees denken beïnvloeden? 

11. Op welke manier beïnvloeden deze andere aspecten de mate van Europees denken? 

 

Deze onderzoeksvragen werden op verschillende manieren onderzocht. De drie 

onderzoeksmethoden – interviews, documenten en observaties – boden verschillende 

mogelijkheden in het verkrijgen van informatie en hadden elk een specifieke waarde bij het 

beantwoorden van bovenstaande vragen. Interviews waren vooral bruikbaar wanneer het ging 

om interpretaties (gevoelens, meningen en overtuigingen) en ervaringen. Documenten boden 

vooral inzicht in formele structuren en visies, terwijl observaties juist meer konden vertellen 

over hoe deze interpretaties, ervaringen en formele afspraken zich verhouden tot de alledaagse 

praktijk. Hieronder volgt een overzicht de methoden die per onderzoeksvraag zijn gebruikt, 

waarbij moet worden opgemerkt dat onderzoeksvragen 6, 9 en 11 zijn beantwoord door een 

analyse van de onderzoeker zelf.  

 

Methode Onderzoeksvraag 

 1 2 3 4 5 7 8 10 

Interviews x x x x x x x x 

Documenten    x  x  x 

Observaties     x x x x 
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3.3 Analysemethoden  
 

In deze paragraaf staat de meer praktische invulling van het onderzoek centraal. Allereerst 

wordt kort ingegaan op de selectie van de respondenten voor de interviews en van 

documenten. Vervolgens komt de wijze van analyse van de interviews, documenten en 

observaties aan bod. Tot slot worden de betrouwbaarheid en validiteit nog belicht.  

De selectie van respondenten en documenten 
 

Zoals in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk al werd genoemd is er voor de selectie van 

respondenten gebruik gemaakt van een zogenaamde gatekeeper in de persoon van R.F.M. 

Tromp van vtsPN. Hij heeft de initiële contacten met medewerkers van de korpsen Noord- en 

Oost-Gelderland en Midden- en West-Brabant gelegd. Bij het bepalen van de korpsen moest 

een afweging worden gemaakt tussen de keuze een internationaal georiënteerd korps te 

vergelijken met één waar dat op het eerste oog minder het geval is en de keuze om twee 

internationaal georiënteerde korpsen te vergelijken. Gekozen is voor het laatste, omdat het 

aannemelijk is dat ook binnen een internationaal georiënteerd korps grote verschillen bestaan 

tussen districten, teams en functionarissen en een dergelijke vergelijking inzicht geeft in wat 

nu korpsspecifieke en wat meer algemeen geldende verklaringen zijn voor de mate van 

Europees denken bij politiemensen. Binnen die korpsen is er eerst gesproken met de 

coördinatoren internationale samenwerking. Met hen is het onderzoek doorgenomen, is 

gesproken over de wensen van het korps met betrekking tot het onderzoeksobject en over de 

mogelijkheden voor het daadwerkelijke onderzoek. Samen met deze coördinatoren is bepaald 

wie de onderzoeker het beste zou kunnen spreken, waarop zij het eerste contact met deze 

politiefunctionarissen hebben gelegd en dus ook een soort gatekeeper-functie vervulden. 

Hieronder vielen zowel medewerkers binnen de korpsleiding en beleidsstaf als medewerkers 

die meer operationeel bezig zijn. Met de eerste groep is vervolgens vooral worden gesproken 

over de wijze waarop de Europese dimensie is ingericht en wat de plek van „Europa‟ binnen 

de cultuur van het korps is. Uit de gesprekken met de tweede groep moest blijken wat hiervan 

het effect is op de praktijk en de mate van Europees denken. Deze selectie had zowel een 

groot voor- als nadeel. Het voordeel was dat de onderzoeker vooral kwam te spreken met 

mensen die „iets hebben‟  met Europese samenwerking en die daardoor inzicht konden bieden 

in de dagelijkse dynamieken en knelpunten. Het nadeel was dat de resultaten van het 

onderzoek dat volgde uit deze selectie vanwege hun interpretatieve en persoonlijke karakter 

slechts beperkt generaliseerbaar zijn en enkel betrekking hebben op specifieke korpsen of 

zelfs individuen. Dit betekent overigens niet dat dit niet tot inzicht in interessante dynamieken 

kan leiden, maar wel dat de ambitie tot theorievorming bescheiden moet blijven. Dit is deels 

wel ondervangen door bij de respondenten te vragen naar potentiële respondenten die op het 

eerste oog minder met de internationale dimensie van doen hadden en ook deze te spreken. 

Overigens moet worden opgemerkt dat de meeste interviews zijn afgenomen binnen het korps 

Midden- en West-Brabant. De focus van het onderzoek lag bij dit korps, waarbij de 

respondenten van het korps Noord- en Oost-Gelderland een soort controlefunctie vervulden 

om zo vast te stellen of de gevonden resultaten en patronen niet enkel op het specifieke korps 

van toepassing waren.   

 

De selectie van documenten gebeurde door respondenten te vragen naar de beschikbaarheid 

van relevant tekstueel materiaal. Op die manier had de informatie die in de interviews werd 

verkregen kunnen worden aangevuld en versterkt. Hierbij werd per respondent vooraf bedacht 

naar welke documenten er kon worden gevraagd. Gedacht kan worden aan onder meer 

taakstellingen, visies, nota‟s, et cetera. Desalniettemin bleek, zoals hierboven al gesteld, dat 
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het aantal relevante documenten zeer beperkt was, met name op de werkvloer. Deze methode 

heeft dan ook vooral inzicht verschaft in het landelijke beleid, maar minder in hoe zich dit 

vertaalt naar de praktijk. 

De wijze van data-analyse 
 

Nadat de interviews waren afgenomen werden deze getranscribeerd. Dit was nodig, omdat de 

tekstuele uitwerkingen dienden als input voor de analyse. Omdat de nadruk lag op wat de 

respondenten vertelden, en niet zozeer op de manier waarop ze dat deden, werden de 

interviews niet woord voor woord uitgeschreven, maar werd gebruik gemaakt van een 

samenvatting. Wel werden interessante citaten in deze samenvattingen letterlijk overgenomen, 

omdat deze een verrijking konden bieden voor het resultatenhoofdstuk.  

 

De data die uiteindelijk zijn verkregen via deze methode werden geanalyseerd door gebruik te 

maken van codes in de transcripties. Deze codes dienden ertoe om vergelijkingen tussen de 

verschillende respondenten te kunnen maken en daardoor overeenkomsten en/ of verschillen 

duidelijk te maken. De eerste codes werden al tijdens het transcriberen aangebracht. De uit de 

interviews verkregen informatie werd hierbij onderverdeeld in vijf categorieën: functie, 

ervaring, cultuur & socialisatie, attitude en knelpunten. Vervolgens werd deze informatie 

weer opgedeeld in kleinere stukjes en ondergebracht in een analyseschema. Dit schema kwam 

pas tijdens de analysefase tot stand en was deels gebaseerd op het theoretisch kader en deels 

op opvallende thema‟s die niet in het theoretisch kader waren genoemd, maar wel in de 

transcripties naar voren kwamen. Een lege versie van dit schema is te vinden in bijlage 6. 

Door ieder interview in een dergelijk schema te zetten kon heel makkelijk worden gezocht 

naar interessante patronen, om zo de resultaten te ordenen en hier uiteindelijk conclusies uit te 

kunnen trekken. 

 

Bij het schrijven van het resultatenhoofdstuk zijn vervolgens niet de onderzoeksvragen 

aangehouden om de bevindingen te structuren, maar de categorieën „attitude, ervaring en 

socialisatie‟. Centraal stond namelijk de wijze waarop operationeel werkzame 

politiefunctionarissen Europese politiële samenwerking ervaren, wat zij meekrijgen van de 

socialisatie binnen de organisatie en wat zijn nu van deze samenwerking vinden. De 

onderzoeksvragen dienden er vooral toe om een goed beeld te krijgen van deze materie en de 

context ervan, maar de zojuist genoemde categorieën vormen de kern. De resultatensectie 

bestaat daarom uit twee hoofdstukken: hoofdstuk 4 gaat over de attitude, hoofdstuk 5 over de 

ervaring en socialisatie.   

 

Een laatste belangrijk punt met betrekking tot de analyse is het onderscheid tussen het latente 

en actieve bewustzijn, zoals dat werd gemaakt in 2.1. Hoe is nu bepaald of een respondent 

zich latent dan wel actief bewust is van de internationale dimensie van het vak? Daarvoor zijn 

de volgende criteria gebruikt: 

 

Respondent met latent bewustzijn: Respondent met actief bewustzijn: 

 Heeft kennis van relevante verdragen 

met betrekking tot grensoverschrijdend 

optreden. In Noord- en Oost-Gelderland 

is met name het verdrag van Enschede 

relevant, in Midden- en West-Brabant het 

Benelux-verdrag.  

 Idem 
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 Is zich er, ook buiten het interview om, 

van bewust hij met internationale 

situaties in het werk te maken kan 

krijgen.  

 Idem 

 Kan internationale situaties herkennen en 

hierop inspelen.  

 Idem 

 Geeft aan hier verder tijdens het werk 

weinig mee bezig te zijn. Heeft buiten 

het interview om geen specifieke ideeën, 

overtuigingen of gevoelens met 

betrekking tot Europese politiële 

samenwerking ontwikkeld.  

 Geeft aan hier ook tijdens het werk op al 

dan niet regelmatige basis mee bezig te 

zijn. Denkt onder andere na over wat 

Europese politiële samenwerking voor de 

eigen functie betekent, hoe hierop moet 

worden ingespeeld en welke knelpunten 

zich voordoen. Heeft dus in de loop van 

de tijd wel bepaalde ideeën, 

overtuigingen of gevoelens met 

betrekking tot Europese politiële 

samenwerking ontwikkeld.  

 

Deze criteria zijn toegepast op de transcripties. Aan de hand daarvan is bepaald of de 

betreffende respondent zich nu latent of actief bewust is van de internationale dimensie van 

het politiewerk. Wanneer er niet aan de criteria van latent bewustzijn wordt voldaan is er 

sprake van geen bewustzijn. De resultaten die hieruit zijn voortgekomen komen in paragraaf 

4.1 aan bod.   

Betrouwbaarheid en validiteit 
 

Nu de methoden en technieken uiteengezet zijn wordt in deze subparagraaf nog kort ingegaan 

op de betrouwbaarheid en de validiteit van het onderzoek. De betrouwbaarheid wordt door 

twee zaken bepaald, namelijk nauwkeurigheid en het consistent meten van variabelen (Van 

Thiel, 2007, p.55). Wanneer het onderzoek zowel nauwkeurig als consistent is, is er een 

relatief grote zekerheid dat de gevonden verklaringen ook kloppen. Juist omdat dit onderzoek 

interpretatief van aard is waren deze twee elementen van groot belang. Er is dan ook getracht 

in de analyses van de interviews steeds  informatie zo consistent mogelijk te labelen, om op 

die manier een goede vergelijking te kunnen maken tussen de respondenten. Door gebruik te 

maken van deze duidelijke analyselabels is de herhaalbaarheid van het onderzoek vergroot. 

Dit wil zeggen dat wanneer het onderzoek opnieuw zou worden uitgevoerd, ook wanneer de 

onderzoeker een ander persoon is, de gevonden patronen in de resultaten niet significant 

zullen afwijken. Om de betrouwbaarheid te vergroten is tevens getracht informatiebronnen 

steeds met elkaar te vergelijken. Door de verhalen van respondenten naast elkaar te leggen, 

maar ook door deze te vergelijken met de enkele documenten en observaties waarvan gebruik 

is gemaakt, kon de juistheid van de verkregen data beter worden ingeschat.  

 

Met betrekking tot de validiteit van onderzoeken kan een onderscheid worden gemaakt tussen 

interne en externe validiteit (Van Thiel, 2007, p. 56-57). Bij interne validiteit gaat het om de 

vraag of in het onderzoek is gemeten wat de onderzoeker wilde meten. In het geval van dit 

onderzoeker is dit inderdaad het geval. De topiclijst van de interviews is een logisch 

uitvloeisel van het theoretisch kader. Er is immer getracht, al dan niet indirect, in te zoomen 

op de belangrijkste elementen uit het theoretisch construct: wat is de attitude van de 

betreffende respondent? Wat zijn de ervaringen van de respondent met Europese politiële 

samenwerking? En hoe ervaart hij of zij de socialisatie met betrekking tot dit onderwerp? Bij 

de externe validiteit gaat het om de generaliseerbaarheid van het onderzoek. Eerder in dit 

hoofdstuk is al gesteld dat de ambities met betrekking tot de generaliseerbaarheid, vooral 



 

De normaalste zaak van de wereld? 

 

 

29 

 

vanwege het interpretatieve karakter van de verhalen van de individuele respondenten, 

beperkt zijn. Desalniettemin betekent dit niet dat er enkele resultaten en patronen uit dit 

onderzoek zijn voorgekomen die heel goed breder toegepast zouden kunnen worden. Hoeveel 

politiemensen nu Europees denken en wie dat dan zijn wordt dus niet duidelijk, maar wel 

welke factoren nu bepalend kunnen zijn in dit Europees denken en in hoeverre daar in het 

geval van de respondenten sprake van was.   
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4. Resultaten: het Europees denken van de respondenten 
 

 

Nu het theoretisch kader uiteengezet is, en eveneens de wijze waarop het onderzoek is gedaan 

aan de orde gekomen is, volgen in dit en het volgende hoofdstuk de daadwerkelijke resultaten 

van het onderzoek. Allereerst zal in dit hoofdstuk worden ingegaan op het Europees denken 

van politiefunctionarissen, dus op de meningen, overtuigingen en gevoelens die zij hebben ten 

aanzien van Europese politiële samenwerking. Deze attitudes verschillen sterk van persoon tot 

persoon, maar dit betekent niet dat zij willekeurig zijn. Uit het theoretisch kader volgde de 

verwachting dat deze attitudes nauw samenhangen met de ervaring die politiemensen met 

Europese politiële samenwerking hebben (gehad) en met socialisatie. Daarom worden in 

hoofdstuk 5 de relaties tussen de attitude en deze twee processen in het geval van 

politiefunctionarissen nader belicht.  

 

Om de onderzoeksvraag, dus wat de mate van Europees denken bij politiefunctionarissen 

verklaart, te kunnen beantwoorden, zal eerst een beter beeld moeten worden gegeven van hoe 

dat Europees denken bij politiefunctionarissen er dan uitziet. In dit hoofdstuk wordt daarom 

ingegaan op de gevoelens, meningen en overtuigingen die politiemensen, die operationeel 

bezig zijn, hebben ten aanzien van Europese politiële samenwerking. Hierbij zijn enkele 

interessante verschillen waarneembaar, zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht. In 

kwantitatief opzicht gaat het dan om de vraag in welke mate zij nu bezig zijn met dit aspect 

van hun werk, oftewel om het bewustzijn. In kwalitatief opzicht staat het waardeoordeel dat 

zij over de samenwerking hebben centraal. We zullen nu eerst bij het kwantitatieve aspect 

stilstaan.  

4.1 Relatief groot bewustzijn onder respondenten 
 

Bij de kwantiteit van de attitude ten aanzien van Europese politiële samenwerking draait het 

dus om de mate waarin politiemensen bezig zijn met dit onderwerp. Is het nu iets waar ze 

dagelijks over nadenken, en in die zin een wezenlijk onderdeel van hun functie, of is het van 

secundair belang? Paul de Vrind, coördinator internationale betrekkingen bij het korps 

Midden- en West-Brabant, stelde deze vraag tijdens een oriëntatiegesprek als volgt: “waar ik 

nou benieuwd naar ben is of politiemensen die operationeel bezig zijn de Europese dimensie 

zien als werk dat erbij komt of als onderdeel van hun taak?” 

 

Zoals in het theoretisch kader aan de orde kwam kan dit bewustzijn worden opgesplitst in een 

latent en een actief bewustzijn. In hoofdstuk 3 zijn de criteria genoemd aan de hand waarvan 

is bepaald of een respondent geen, latent of actief bewustzijn toont. De resultaten hiervan zijn: 

 
Type politiële 

functionaris 

Geen tot zeer 

weinig 

bewustzijn 

Latente 

bewustzijn 

Actieve 

bewustzijn 

Totaal 

Niet-operationele 

functies: 

    

Beleidsmedewerker 

(Nationaal) 

0 0 2 2 

Korpsleiding en 

beleidsmedewerkers 

(MWB) 

0 0 4 4 

Korpsleiding en 0 0 3 3 
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Uit dit overzicht blijkt dat verreweg de meeste respondenten regelmatig actief over Europese 

politiële samenwerking nadenken en daar mee bezig zijn. Dit hoeft niet te betekenen dat zij 

zich op een dagelijkse basis afvragen hoe zij zich in dit veld dienen te bewegen, maar wel dat 

ze hier in de loop van de tijd bepaalde ideeën over hebben ontwikkeld. Omdat dit onderzoek 

zich richt op de attitude van mensen die operationeel werk verrichten zijn vooral de 

uitkomsten bij de categorieën opsporing en „blauw‟ interessant (tussen de strepen). In de rest 

van de resultatensectie zal steeds enkel op de attitude, ervaring en socialisatie van mensen uit 

deze operationele functies worden ingegaan. Met de term „respondenten‟ worden dan ook in 

het vervolg, tenzij anders vermeld, deze respondenten bedoeld. Onder „opsporing‟ vallen 

rechercheurs en ook een respondent van de unit Milieu is hier ondergebracht. Met „blauw‟ 

worden mensen die werkzaam zijn in de pijlers handhaving en noodhulp bedoeld, 

bijvoorbeeld wijkagenten. De categorie „overige‟ bestaat uit een verbindingsofficier van het 

Internationaal Rechtshulp Centrum (IRC) Zuid en een medewerker van de Regionale 

Informatie Organisatie (RIO).  

 

Van de respondenten waren er dus maar twee bij wie sprake was van geen tot zeer weinig 

bewustzijn. Dit uitte zich er in dat ze er weinig mee bezig waren tijdens het werk, er weinig 

over nadachten en niet beschikten over de kennis om op een internationale situatie in te spelen. 

Zo gaf een wijkagent uit Apeldoorn aan dat hij niet wist wat het Verdrag van Enschede 

precies behelst: “ik zou niet weten wat dat is.” Kennis van dit verdrag is, zo staat ook in 

hoofdstuk 3, essentieel, omdat het de juridische basis vormt voor grensoverschrijdend 

optreden tussen Nederland en Duitsland.   

 

Een drietal respondenten was zich wel latent bewust van de Europese dimensie van het werk. 

Hoewel ze er niet zoveel over nadachten wisten ze wel hoe ze in een internationale situatie 

moesten handelen en wat de basisstructuren van samenwerking vormden. Een interessant 

gesprek in dit licht was dat met Tino van Ommen, teamchef van Gilze-Rijen en Dongen. Hij 

gaf aan dat hij eigenlijk nog nooit had nagedacht over de internationale dimensie van zijn 

werk, op een aantal concrete incidenten na. Het interview begon dan ook met de volgende 

opmerking: 

 

“Nou om heel eerlijk te zijn. Toen je me belde, en me vertelde over het onderzoek, toen 

ben ik me pas gaan realiseren van oké, dit is dan wel Gilze-Rijen & Dongen, maar we 

maken deel uit van de politie Midden- en West-Brabant en dat is in Nederland en ja dit 

is Europa. Nee, mijn reactie daarop was wel veelzeggend en hoe houdt het me dus 

bezig in m‟n functie, dat is eigenlijk maar heel weinig.” 

Uit het interview met Tino van Ommen, teamchef Gilze-Rijen en Dongen 

 

beleidsmedewerkers 

(NOG) 

Operationele 

functies: 

    

Opsporing (MWB) 0 1 3 4 

Opsporing (NOG) 0 0 1 1 

‘Blauw’ (MWB) 1 1 5 7 

‘Blauw’ (NOG) 1 0 3 4 

Overige 0 1 1 2 
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Gedurende het interview bleek echter dat ook het team Gilze-Rijen en Dongen vaker met 

internationale situaties, en een bijbehorende aanpak, te maken heeft dan Van Ommen zich 

aanvankelijk realiseerde. Hoewel het team slechts sporadisch met daadwerkelijke Europese 

samenwerking te maken krijgt, vragen dergelijke situaties vaak toch een andere aanpak dan 

puur lokale aangelegenheden. Tijdens het gesprek ontstond er dus een verschuiving van een 

latent bewustzijn, gericht op incidenten, naar een meer actief bewustzijn, waarbij het ging 

over de positie van het team en de teamchef in een internationale omgeving. Wel is Van 

Ommen in bovenstaand schema opgenomen bij latent bewustzijn, daar het actieve bewustzijn 

onder invloed van de onderzoeker tot stand is gekomen.  

 

De meeste respondenten waren zich actief bewust van de internationale dimensie van het 

werk, politiële samenwerking en de positie van hun werk hierin. Zoals al aangegeven hoeft dit 

niet te betekenen dat zij hier elke dag over nadenken of vaak daadwerkelijk samenwerken, 

maar wel dat ze weten wat het voor hen betekent, van ze vraagt en dat hier een bepaalde 

gedachtegang of mening over hebben.  

4.2 Attitude ten aanzien van Europese politiële samenwerking is positief 
 

Nu duidelijk is geworden dat de respondenten zich relatief bewust zijn van de Europese 

dimensie van het politiewerk en daar ook bepaalde gedachten over hebben rest de vraag wat 

die gedachten dan zijn. In deze subparagraaf wordt ingegaan op de kwalitatieve kant van het 

Europees denken, dus de gevoelens, meningen en overtuigingen van de respondenten ten 

aanzien van Europese politiële samenwerking.  

 

Een opvallende waarneming is dat elke respondent positief stond tegenover minimaal één van 

de drie dimensies van Europese politiële samenwerking. Geen enkele respondent toonde zich 

een tegenstander van Europese politiële samenwerking. Hoewel het onderwerp niet bij iedere 

gesproken politiefunctionaris in dezelfde mate leefde en er verschillen bestaan in het 

bewustzijn met betrekking tot de Europese dimensie van de eigen functie, had elke respondent 

wel iets te melden over wat hij van samenwerking vond. Dit verschilde van gematigd positief 

tot ronduit enthousiast.  

 

Het is eveneens interessant dat de derde dimensie, de attitude ten aanzien van Europese 

integratie in het algemeen, eigenlijk niet relevant is als het gaat om het Europees denken van 

politiefunctionarissen. De meesten zagen de Europese ontwikkeling als een gegeven en 

maakten al snel weer de koppeling met hoe de Nederlandse en Europese politieorganisaties 

hierop moesten anticiperen. Zo vertelde een rechercheur uit Breda dat hij eigenlijk maar heel 

weinig kennis en inzicht had van wat er in Brussel plaatsvindt: “Voor mij is het meer 

praktisch invullen, van we gaan naar België bellen als ik iets wil weten in Turnhout. […] Dat 

is heel informeel en werkt wel het beste eigenlijk.” De hogere beleidsniveaus zijn “zo ver van 

m‟n deur moet ik eerlijk zeggen.” Vaak ook hadden respondenten er wel een beeld van, maar 

schakelden ze van het onderwerp Europese integratie naar dat van politiële samenwerking. Zo 

zei een rechercheur uit Harderwijk dat hij het goed vindt dat op Europees niveau meer op 

elkaar wordt afgestemd en dat er wordt gezocht naar wat landen gemeenschappelijk hebben. 

De argumentatie die hij hier vervolgens bij gaf had echter weer betrekking op de politie:  

 

“Daar (met Europese afstemming) is niks mis mee […] Ik kan niet helemaal overzien 

hoe ver dat zal strekken, maar dat daar iets meer gelijkheid in komt vind ik wel goed. 

[…] Het heeft ook te maken met het mensbeeld dat je hebt, mensen zouden overal op 

een gelijke wijze door de politie behandeld moeten worden.” 
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Uit het interview met Erwin Kerstens, teamchef districtsrecherche Noordwest-Veluwe 

 

Hoewel de derde dimensie dus niet relevant was, bleek er tussen de eerste en tweede dimensie 

nog een nieuwe dimensie van samenwerking geplaatst te moeten worden, namelijk de 

strategische samenwerking. Waar de operationele/ tactische dimensie betrekking heeft op de 

daadwerkelijke samenwerking op de werkvloer, gaat het bij het strategische aspect vooral om 

op een hoger niveau tot afstemming te komen, door bijvoorbeeld op het korps-, regionaal of 

nationaal niveau grensoverschrijdende structuren of uitwisselingen te organiseren. Hieronder 

zal per dimensie worden ingegaan op doe de attitude van politiemensen die operationeel werk 

doen eruit ziet.  

 

Een andere meer algemene waarneming was dat Europese politiële samenwerking vaak niet 

geheel de juiste benaming bleek voor hoe de respondenten deze samenwerking ervoeren. Met 

name in de pijlers handhaving en noodhulp is deze samenwerking in eerste instantie een 

regionale bilaterale samenwerking, en is samenwerking binnen een Europees kader een stap 

verder. Toch wordt ook deze vorm van samenwerking onder Europese politiële samenwerking 

geschaard, daar het sterk wordt beïnvloed door het Europese beleidskader en ook andersom 

invloed heeft op het tot stand komen van het Europese beleid.  

 

In deze paragraaf zullen de attitudes uit beide korpsen niet apart, maar gezamenlijk behandeld 

worden. De reden hiervoor is dat er geen grote verschillen zijn in de processen van ervaring 

en socialisatie in beide korpsen. In hoofdstuk 5 zal hier dieper op in worden gegaan.  

4.2.1 Operationele/ tactische samenwerking 
 

Vrijwel elke politiefunctionaris lijkt van mening te zijn dat operationele en tactische 

samenwerking in Europees verband voordelen oplevert. De reden hiervoor is eenvoudig: 

omdat het relatieve belang van nationale grenzen sterk is afgenomen en de mogelijkheden 

voor vrij verkeer van goederen, mensen en kapitaal zijn toegenomen, beperkt ook het 

politiewerk zich niet langer tot de territoria van nationale staten. Er is niet alleen een sterke 

toename van het grensoverschrijdende verkeer, maar er komen ook steeds meer mensen met 

een buitenlands paspoort in Nederland wonen en andersom. Vanwege die ontwikkelingen 

moet er, zo vinden de respondenten, samengewerkt worden op de pijlers opsporing, 

handhaving en noodhulp. In deze subparagraaf wordt per pijler aangegeven wat de attitude 

van politiemensen ten aanzien van de operationele samenwerking is. 

Opsporing: flexibiliteit en begrip sleutel tot succesvolle samenwerking  
 

De vijf gesproken respondenten die werkzaam zijn in de opsporing waren alle vijf positief 

over operationele samenwerking. Uit de analyse van deze interviews bleek zelfs dat ze er veel 

overeenkomsten en weinig verschillen zijn in hun meningen en overtuigingen over 

samenwerking. Zoals uit paragraaf 4.1 al bleek waren bovendien vier van de vijf zich actief 

bewust van de internationale dimensie van hun werk. Het belangrijkste argument dat zij voor 

Europese politiële samenwerking geven is gelijk aan het bovenstaande: criminelen stoppen 

niet bij de grens en om die reden is samenwerking in de opsporing van criminelen nodig. Dit 

blijkt ook uit volgende citaten: 

 

“Overall genomen denk ik dat het niet meer van deze tijd is om alleen maar in 

geografie te denken, of het nou internationaal is of in de districtsgrens. […] Als het 
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werk leidend is dan zijn wij volgend aan het werk en als het werk over bepaalde 

grenzen gaat […] dan kan je niet anders dan Europees denken. […] Dus ik vind het 

heel belangrijk om het in een groter geheel te zien.” 

Uit het interview met Erwin Kerstens, teamchef districtsrecherche Noordwest-Veluwe 

 

“Je moet weten waar mensen vandaan komen, je moet weten wat onderzoeken van ons 

betekenen in het land waar we ze houden en je moet je er bewust van zijn dat 

Nederland niet meer bestaat. Het bestaat wel als staat, maar is niet meer een op zich 

zelf staande eenheid. Voor ons werk bestaat Europa, de wereld zelfs, en Nederland is 

belangrijk omdat we met onze wetgeving te maken hebben, maar Europa is nog 

belangrijker om dat we met onze contacten steeds vaker naar het buitenland gaan, 

daar moet je dus goed oog voor hebben.” 

Uit het interview met Toine Martens, teamchef Team Grootschalige Opsporing (TGO) 

 

Samenwerking binnen de opsporing is dus een noodzaak. Over de manier waarop die 

samenwerking is ingericht gaven de respondenten aan dat ze daar relatief tevreden over zijn. 

De rechercheurs blijken geen behoefte te hebben aan vaste structuren of overlegorganen, maar 

aan flexibele ad hoc contacten, die leiden tot de informatie die in een bepaalde zaak nodig is. 

Deze behoefte is voor de ene rechercheur wel groter dan voor de ander, daar de aard van het 

werk en de onderzoeken verschillen. Hier wordt in de volgende paragraaf verder op ingegaan. 

Door deze ad hoc contacten hadden sommige respondenten inmiddels een vrij groot 

internationaal netwerk opgebouwd. Een dergelijk netwerk is belangrijk omdat de 

respondenten persoonlijk contact essentieel vinden voor een effectieve samenwerking. Toine 

Martens en Jos van Bergen, rechercheur in Breda, wezen er beide op dat buitenlandse 

collega‟s vaak bereid zijn een stapje extra te doen in het achterhalen of verstrekken van 

informatie wanneer er contact is geweest.  

 

Nauw samen met het belang van persoonlijk contact hangt het rekening houden met de 

verschillende culturen en werkwijzen. De respondenten wezen erop dat wanneer je samen 

moet werken met buitenlandse collega‟s je je bewust moet zijn van hun opvattingen, 

mogelijkheden, beperkingen, et cetera. Wederzijds begrip vergroot de effectiviteit van de 

samenwerking. Een voorbeeld hiervan is dat het niet altijd handig is om een hoofdagent naar 

België te sturen. Omdat de politieorganisatie daar hiërarchischer is kan dat worden opgevat 

alsof men niet serieus wordt genomen. De respondenten waren zich er bewust van dat ze met 

dat soort zaken rekening dienden te houden. Volgens Toine Martens verloopt de 

samenwerking vrijwel altijd goed, mits men buitenlandse collega‟s met respect behandelt en 

zich flexibel en begrijpend opstelt. Dat dat niet altijd even vanzelfsprekend is blijkt uit het 

volgende citaat: 

 

“Wat vaak onderbelicht blijft is het verdiepen in de cultuur van het land waar je 

naartoe gaat, van het volk waar je mee aan de slag gaat. […] Je moet je verdiepen in 

de cultuur en historie van een land voordat je aan de slag gaat met je zaak, omdat je 

daarmee de mensen in hun waarde laat en een sfeer weet te creëren waarin ze met jou 

willen werken.” 

Uit het interview met Johan de Vries, unithoofd Milieu 

 

Erwin Kerstens wees er hierbij op dat je niet enkel rekening moet houden met de 

verschillende culturen, maar ook met de verschillende belangen die er kunnen zijn. Hij gaf het 
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voorbeeld van de Amerikaanse DEA
4
, welke een eigen belang kan hebben in een bepaalde 

zaak en daarbij niet alle beschikbare informatie deelt. Hier moet men zich bewust van zijn: 

“Heeft ook geen zin om dan je boosheid te ventileren, je kunt beter kijken naar wat zijn je 

belangen om te komen tot een gezamenlijke aanpak.”  

 

Deze flexibele en begrijpende opstelling moet er toe leiden dat er vertrouwen tussen actoren 

ontstaat. Vertrouwen is bij samenwerking in het algemeen belangrijk, maar bij de opsporing 

in het bijzonder, omdat het in deze pijler gaat om het delen van erg vertrouwelijke of 

gevoelige informatie. Zo gaf een rechercheur aan makkelijker informatie te verstrekken 

wanneer hij iemand persoonlijk kent, dan wanneer hij een rechtshulpverzoek op z‟n bureau 

krijgt zonder het gezicht van de buitenlandse collega daarbij te kennen.  

 

Uit het bovenstaande blijkt dat de informatie-uitwisseling in de pijler opsporing veruit het 

belangrijkste doel van operationele samenwerking is. Dit verloopt over het algemeen redelijk 

naar behoren, in de zin dat rechercheurs meestal wel de relevante informatie krijgen, maar 

toch doen zich hier nog een aantal knelpunten voor. Het grootste knelpunt is het eerder 

genoemde belang van persoonlijke contacten. Volgens sommige respondenten zou dit 

persoonlijke contact minder doorslaggevend moeten zijn voor effectieve informatie-

uitwisseling en zou er meer op structuren moeten worden vertrouwd. Zo zei Erwin Kerstens: 

“het zou beter zijn als het niet persoonsafhankelijk is waarom iets wel of niet lukt, het zou 

meer vanuit systeemwerking moeten gaan.” Ook Mark Toonen, operationeel chef van de 

districtsrecherche Breda, gaf aan dat de uitwisseling soms soepeler kan. Het zou volgens hem 

fijn zijn als je de informatie die je in Nederland kunt krijgen over een Nederlandse onderdaan 

ook zou kunnen krijgen over een Europese onderdaan. Dit blijkt nu nog wel eens lastig te zijn. 

Opvallend hierbij is ook dat eigenlijk geen enkele respondent goed op de hoogte is van de 

mogelijkheden of werkwijzen van Europol, dat toch juist gericht is op Europese politiële 

informatie-uitwisseling.  

 

Samengevat vonden de respondenten in de pijler opsporing operationele samenwerking 

positief, omdat dit de informatie-uitwisseling vergemakkelijkt. Deze uitwisseling is nodig 

omdat zaken steeds vaker grensoverschrijdend zijn. Belangrijk in de samenwerking met 

Europese collega‟s (en buitenlandse collega‟s in het algemeen) is je flexibel en begrijpend 

opstellen en je bewust te zijn van de cultuur, werkwijzen en belangen van collega‟s.  

Handhaving en noodhulp: verschillen in belang 
 

Waar de attitudes in de pijler opsporing ten aanzien van de operationele samenwerking in 

grote mate overeenkwamen bestaan er in de pijlers handhaving en noodhulp grotere 

verschillen. Uit paragraaf 4.1 bleek dat acht van de elf respondenten uit de „blauwe‟ tak zich 

actief bewust waren van de Europese dimensie van het werk. Toch is er een tweedeling 

waarneembaar in het belang dat zij aan Europese politiële samenwerking hechten. Aan de ene 

kant van de tweedeling staan respondenten die operationele samenwerking belangrijk vinden 

voor het werk dat ze doen. Deze laatste toevoeging is belangrijk, daar vrijwel elke respondent 

samenwerking positief vindt. Het grote verschil zit in de mate waarin het voor het eigen werk 

van belang is. Een voorbeeld van een respondent voor wie deze samenwerking erg belangrijk 

is is Jos Baars, de teamchef van Montferland in de Achterhoek: 

                                                 
4
 Drug Enforcement Administration 
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“Voor ons is het internationale samenwerken, en dan bedoel ik met name het 

samenwerken op de werkvloer, dat is voor ons van belang. […] Wat voor ons van 

belang is, is de dagelijkse samenwerking, waarbij je op een heel laag niveau elkaar 

kunt vinden en eventueel daar al wat informatie snel kunt uitwisselen.” 

Uit het interview met Jos Baars, teamchef Montferland 

 

Aan de andere kant staan respondenten die samenwerking ook wel iets goeds vinden, maar 

voor wie het in het eigen werk minder belangrijk is. Zo gaf Joris Theunissen, operationeel 

chef in het team Gilze-Rijen en Dongen, aan dat hij de internationale samenwerking ziet als 

“iets dat erbij komt”, en dan vooral incidentgericht. Hoe dit verschil in het belang dat wordt 

gehecht aan operationele samenwerking te verklaren is komt in hoofdstuk 5 aan bod.  

  

Waar de respondenten het over eens zijn is dat operationele samenwerking nodig is om 

grensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken. Zo vertelde Ruud Peters dat het  hem opviel 

dat na het „donkere dagen offensief‟, een offensief tegen inbraken in Tilburg, er opeens meer 

inbraken in Turnhout waren. Gezamenlijke afstemming zou hier een uitkomst voor kunnen 

bieden. Wijkagenten en leidinggevenden wijzen erop dat veel lokale problematiek een 

internationale component heeft. Voorbeelden hiervan zijn het drugstoerisme in Midden- en 

West-Brabant, autodiefstallen, waarbij vaak Oost-Europeanen betrokken zijn, en skimmen, 

dat vaak door Roemenen wordt gedaan. Een onderscheid dat hierbij moet worden gemaakt is 

criminaliteit die ontstaat doordat criminelen doelbewust grensoverschrijdend opereren en 

criminaliteit die wordt gepleegd door buitenlanders in Nederland. In het laatste geval is 

operationele samenwerking vaak niet nodig, omdat het in de handhaving niet zoveel uitmaakt 

waar iemand vandaan komt. Anton de Bruijn, agent in Apeldoorn, gaf aan dat het voor hem 

geen andere formele aanpak vraagt wanneer een Litouwer een auto steelt dan wanneer dit 

door een Nederlander wordt gedaan. Wél vraagt dit een zeker bewustzijn en bepaalde 

competenties. Wanneer criminelen echter doelbewust grensoverschrijdend opereren is 

operationele samenwerking des te noodzakelijker. Met name respondenten uit grensgebieden 

onderstreepten het belang hiervan, zoals het citaat van Jos Baars hierboven illustreert. Kortom, 

elke respondent erkent dat er een bepaalde Europese dimensie aan het werk zit, maar 

daadwerkelijke operationele samenwerking is niet voor iedereen in dezelfde mate van belang. 

 

De respondenten die aangaven dat operationele samenwerking wel van belang is of kan zijn 

voor hun werk gaven hiervoor twee argumenten: a) gemeenschappelijke handhaving is 

effectiever en b) het heeft een signaalfunctie. Met het eerste argument wordt bedoeld dat een 

gezamenlijke aanpak het mogelijk maakt om grensoverschrijdende problematiek beter aan te 

pakken. Ruud Tromp, beleidsadviseur internationalisering bij vtsPN, noemde het voorbeeld 

van een wapenbeurs in Brussel waarbij de Belgische, Nederlandse, Duitse en Franse politie 

samenwerkten om te voorkomen dat de verkochte wapens de buurlanden werden ingevoerd. 

Het delen van informatie vormt een belangrijke component van deze samenwerking. Zo biedt 

de aanwezigheid van een Franse en Belgische collega grote voordelen voor het Joint Hit 

Team (JHT) in Roosendaal, dat zich richt op de aanpak van drugstoerisme in Zuidwest-

Nederland. Zij kunnen via hun eigen meldkamer snel informatie opvragen over Franse of 

Belgische verdachte auto‟s en personen, waardoor, indien nodig, gelijk tot actie over kan 

worden gegaan. Hoewel de informatie-uitwisseling in het JHT tamelijk uniek is in Nederland 

bestaan er meer van dit soort initiatieven en contacten. Zo zijn de respondenten in de 

Achterhoek erg te spreken over het gezamenlijk bureau in Dinxperlo-Süderwick, waar zowel 

Nederlandse als Duitse agenten zetelen. Jos Baars en Rinus Kuiling van het team Montferland 

onderstreepten daarnaast ook het belang van de goede contacten met het aangrenzende 
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politieteam in Emmerlich. Kuiling, wijkagent in de grensplaats ‟s Heerenberg, heeft goede 

contacten met zijn Duitse collega‟s, waardoor hij snel over de door hem gewenste politie-

informatie kan beschikken: “Op het formele gedeelte kan de grens een behoorlijke barrière 

zijn, informeel niet, we weten elkaar allemaal te vinden. […] Die informatie-uitwisseling, 

daar ben ik heel erg tevreden over.”  Met het tweede argument, de signaalfunctie, wordt 

bedoeld dat door operationeel samen te werken er een signaal wordt afgegeven dat de 

handhaving niet bij de grenzen ophoudt. De aanwezigheid van buitenlandse collega‟s in het 

JHT, maar ook de Geimensames Donnerstag, een gemengde patrouilledag in de Achterhoek 

die eens in de vijf weken gehouden wordt, vormen een signaal richting Fransen, Belgen en 

Duitsers in Nederland, zoals ook blijkt uit volgend citaat van Marinus van Deudekom, 

voormalig teamleider van het JHT: 

 

“Je ziet in dat soort situaties als je buitenlandse drugstoeristen tegenkomt en ze 

herkennen een politiemens uit hun eigen land, onmiddellijk zie je een 

gedragsverandering bij de klant ontstaan. Die is namelijk niet bang van de 

Nederlandse politie, “ik ben zo meteen toch weg hier”, maar wel van de Belgische of 

Franse politie, want die heeft daar nog tig duizend vriendjes rondlopen die de 

informatie krijgen en dat weten ze ook.” 

Uit het interview met Marinus van Deudekom, operationeel chef Tilburg Binnenstad, 

voorheen onder meer groepsleider JHT 

 

Waar de respondenten over samenwerking in de pijler handhaving positief waren, werd het 

belang van samenwerking in de noodhulp maar weinig aangehaald. De enige die het hier over 

hadden waren Jos Baars, Rinus Kuiling en Anton de Bruijn. Kuiling gaf aan dat hij het gek 

vond dat hij bij bijvoorbeeld een verkeersongeval net over de grens niet kan assisteren, terwijl 

de brandweer en ambulance wel gewoon de grens overgaan: 

 

“Ik zou heel graag willen dat de noodhulp ook gewoon de grens overgaat, klaar. […] 

Waarom zou ik niet het verkeer kunnen regelen op de Bundesstrasse naar Kleef? […] 

Je moet het blijven proberen, je moet proberen elkaar te vinden.” 

Uit het interview met Rinus Kuiling, wijkagent in ´s Heerenberg.  

 

Anton de Bruijn was minder positief over een dergelijk vooruitzicht. Hij heeft bedenkingen 

bij noodhulp over de grens heen: “Weet je wat het probleem is, dan kom je al heel snel dat je 

van allerlei dingen verstand moet hebben omdat je werkt op andermans grondgebied.” Hij gaf 

aan dat ze in Nederland al op de hoede moeten zijn voor allerlei regelgevingen en procedures, 

dan wordt het erg lastig als men die ook voor een ander land moet kennen. 

 

Net als de collega‟s in de opsporing wijzen ook de respondenten uit de „blauwe‟ tak op het 

belang van persoonlijk contact en het rekening houden met de cultuur en wetgeving van de 

collega‟s. Een interessante waarneming hierbij is dat het hier vrijwel alleen gaat over 

samenwerking met de Belgische, Duitse, Luxemburgse en Franse collega‟s, waar de 

operationele samenwerking in de opsporing meer gefragmenteerd is. Europese operationele 

samenwerking is voor de „blauwe‟ respondenten die hier belang aan hechten dan ook in eerste 

plaats een regionale, grensoverschrijdende samenwerking, waarbij het ook steeds gaat over 

persoonlijk contact met de collega‟s net over de grens en het rekening houden met de cultuur 

van de Duitse en Belgische politie. Over operationele samenwerking met bijvoorbeeld de 

Poolse, Italiaanse of Spaanse politie ging het bij deze respondenten nooit. Marinus van 
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Deudekom gaf ook aan dat hij in Oost-Europa maar weinig connecties heeft, in tegenstelling 

tot België en Frankrijk: “die kant is voor mij helemaal blind.” Dit betekent overigens niet dat 

hij niet weet hoe hij in concrete situaties contact kan krijgen met collega‟s daar. Daar bestaan 

formele kanalen voor, als het gebruik maken van een liaison officier.   

 

Omdat de operationele samenwerking in de handhaving vaak meer structureel van aard is dan 

in de opsporing is het opbouwen van een wederzijdse vertrouwensband cruciaal: 

 

“Vertrouwen, maar ook beide wel het geloof in samenwerking, ik denk dat ie daar met 

name zit. Even los van of je nou Duitser, Turk of Pool bent, erin geloven dat het een 

succes kan worden, dan ben je al halverwege. Dan is het alleen nog maar, het klinkt 

heel eenvoudig, een kwestie van durven, van de juiste poppetjes bij elkaar bewegen.” 

Uit het interview met Jos Baars, teamchef Montferland 

 

Dit vertrouwen ontstaat dus door het onderhouden van persoonlijk contact en wederzijds 

begrip. Door persoonlijk contact is het makkelijker een band op te bouwen en tot afspraken 

over de operationele samenwerking te komen, zo ervaart ook Ad Evink, vervangend teamchef 

van de meldkamer Oost-Nederland: 

 

“Het kennen en gekend worden vind ik toch altijd wel erg belangrijk. Als je elkaar 

kent is het toch wel veel makkelijker om uit te wisselen en afspraken te maken.” 

Uit het interview met Ad Evink, vervangend teamchef meldkamer Oost-Nederland 

 

Het begrip heeft opnieuw betrekking op het kennen van elkaars werk- en denkwijzen, 

mogelijkheden en onmogelijkheden. Zo wees Rinus Kuiling erop dat samenwerking met 

collega‟s uit Nordrhein-Westfalen erg verschilt met samenwerking met collega‟s uit Beieren. 

De eerste regio heeft meer culturele verwantschap met Nederland, wat de samenwerking 

vergemakkelijkt. Volgens Erik Spronk, voormalig teamchef van Aalten en Dinxperlo, is het 

belangrijk om met “de wet, cultuur en taal” rekening te houden in de samenwerking. 

Enerzijds is het nodig de regelgeving in het buurland te kennen, maar daarnaast vormen ook 

het verdiepen in de cultuur en taal een wezenlijk onderdeel van het benodigde bewustzijn. 

Politiemensen die over die drie competenties beschikken kunnen volgens Spronk succesvol 

samenwerken. Naast dat het effectiever is, vonden veel respondenten het ook gewoon leuk om 

elkaars insteek te ontdekken. Zo zei Jos Baars over de gemeenschappelijke controles: “dat is 

echt genieten, want dan zie je: die leren van elkaar.” Hij vindt het leuk om te zien hoe de 

mensen op de werkvloer reageren op de culturele verschillen van elkaar en van de bevolking. 

Dit is een kenmerk dat geldt voor vrijwel alle respondenten die positief tegenover Europese 

politiële samenwerking staan: ze vinden het leuk om zich te verdiepen in andere culturen, 

werkwijzen, et cetera.  

 

Hoewel de operationele samenwerking door degenen die daar mee te maken krijgen als 

positief wordt ervaren, bestaan ook in de pijlers handhaving en noodhulp nog enkele 

knelpunten. In de laatste pijler is er sowieso formeel (nog) erg weinig mogelijk: op grote 

incidenten na, kunnen collega‟s aan weerszijden van de grens elkaar niet assisteren bij 

kleinere calamiteiten. Een ander knelpunt is het verschil in bevoegdheden. Zo mogen de 

Belgische en Franse collega lang niet alles doen wat de Nederlandse collega‟s mogen. Nu het 

JHT steeds meer kleine opsporingstaken krijgt neemt dat verschil nog meer toe. En een derde 

punt tenslotte is dat hoewel de operationele grensoverschrijdende samenwerking steeds 

makkelijker wordt de grens toch nog een formele barrière vormt voor het verkrijgen van 

informatie. De juridische mogelijkheden lopen vaak nog achter op de samenwerking op de 
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werkvloer. Zo gaf Rinus Kuiling het voorbeeld van een Duitse speurhond die een spoor tot in 

Nederland was gevolgd. Dergelijke opsporing, zonder rechtshulpverzoek, is niet toegestaan, 

maar in de dagelijkse praktijk hebben politiemensen wel met dergelijke, vaak plotselinge en 

onverwachte, situaties te maken. Het is daarbij vanuit praktisch oogpunt niet altijd doenlijk 

om een rechtshulpverzoek, dat relatief lang duurt, af te wachten.  

4.2.2 Strategische samenwerking: positieve, maar niet altijd duidelijke 
attitudes  

 

Aan het begin van paragraaf 4.2 werd genoemd dat er een nieuwe dimensie aan de Europese 

politiële samenwerking moet worden toegevoegd, namelijk de strategische. De strategische 

dimensie heeft betrekking op het op een hoger niveau tot afstemming komen, door 

bijvoorbeeld op het korps-, regionaal of nationaal niveau grensoverschrijdende structuren of 

uitwisselingen te organiseren. In tegenstelling tot operationele/ tactische samenwerking vormt 

strategische samenwerking voor de operationeel werkzame respondenten van dit onderzoek 

niet de core business van het werk. Dit vertaalt zich erin dat lang niet elke respondent een 

duidelijke attitude ten aanzien van deze vorm van samenwerking heeft. Veel respondenten 

hielden zich niet zo bezig met het internationale beleid op korpsniveau, omdat het te ver van 

hun eigen werk staat. Vrijwel elke respondent kende wel enkele initiatieven, als 

uitwisselingen of gemeenschappelijke acties,  maar slechts een enkeling had hier een 

specifieke mening, gevoelens of overtuigingen bij. Om die reden wordt er in deze paragraaf 

geen onderscheid gemaakt tussen de drie pijlers opsporing, handhaving en noodhulp. In plaats 

daarvan wordt uiteengezet hoe de respondenten die wél een duidelijke attitude hadden ten 

aanzien van deze dimensie hier tegenover staan.  

 

Een belangrijke opmerking nog is dat hoewel lang niet alle respondenten een zekere visie of 

mening over strategische samenwerking hadden, geen enkele respondent aangaf hier negatief 

tegenover te staan. Normaliter wisten dergelijke respondenten dat er op strategisch niveau aan 

internationale samenwerking werd gewerkt en stonden ze hier ook positief tegenover onder de 

veronderstelling dat strategische samenwerking en afstemming een positief effect hebben op 

de operationele kant van de medaille.  

 

Alle respondenten die wel een duidelijke attitude ten aanzien van strategische samenwerking 

hadden stonden hier positief tegenover. Ze gaven hiervoor drie verschillende argumenten: a) 

samenwerking leidt tot het verkrijgen van nieuwe inzichten, b) door samenwerking kan 

worden geanticipeerd op problematiek, en c) het werkt relativerend.  

 

Het argument dat samenwerking leidt tot het verkrijgen van nieuwe inzichten werd hierbij het 

vaakst genoemd. Door uitwisselingen, conferenties, et cetera, wordt het lerend vermogen van 

de politie vergroot, doordat deze ervaringen leiden tot inzicht in bijvoorbeeld andere 

werkwijzen of materialen. Zo vertelde Joris Theunissen dat hij tijdens een uitwisseling in 

Brussel zag dat ze voertuigen daar op een andere manier controleren. Ze richten daar een 

controleplaats doordachter in, terwijl het hier vaak “heel snel” gaat. Zo zetten ze daar in zo‟n 

geval ervaren mensen op een bepaalde plek die dan de meest verdachte auto‟s controleren. Er 

is daar beter nagedacht over hoe je een auto controleert. Wat hij daar heeft opgestoken past hij 

nu toe in de operatie in Nederland. Ook Marinus van Deudekom vertelde dat hij tijdens 

uitwisselingen nieuwe inzichten had verkregen. Het voordeel hierbij is ook dat het wiel niet in 

elk land opnieuw hoeft uitgevonden te worden. Anton de Bruijn noemt hierbij het voorbeeld 
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van de love parade in Duisburg. De Duitse collega‟s hadden mogelijk wat kunnen leren van 

de Nederlandse expertise op het gebied van crowd control: “Het is efficiënter, je hoeft dingen 

niet allemaal opnieuw te ontwikkelen. Je kunt dingen van elkaar kopiëren.” Johan de Vries 

vertelde zelfs dat hij erover nadenkt eens iets te organiseren om met bijvoorbeeld de Belgen, 

Luxemburgers en Duitsers ervaringen en assumpties uit te wisselen over een bepaald 

milieugerelateerd thema, als vuurwerkhandel. Waar de verkeerspolitie al binnen TISPOL 

samenwerkt is er nog geen dergelijke samenwerkingsstructuur op het gebied van milieu: 

 

“Ik merk op milieugebied dat we nog niet zover daarin zijn als bij verkeer het geval is. 

Misschien ook wel omdat mobiliteit, handel, op de politieke agenda een veel 

belangrijker thema nog is dan milieu. […] Maar ik ben wel een beetje aan het zoeken, 

van er moet meer zijn dan alleen maar plat samenwerken in lopende zaken.”  

Uit het interview met Johan de Vries, unithoofd Milieu 

 

Naast dat strategische samenwerking kan leiden tot nieuwe inzichten en het delen van best 

practices noemden drie respondenten ook als voordeel dat het mogelijkheden biedt om te 

anticiperen op problematiek. Problemen die elders spelen hebben vaak effect op of kunnen 

overwaaien naar Nederland. Erwin Kerstens noemde het voorbeeld van de Tunesische en 

Libische bootvluchtelingen in Italië, die waarschijnlijk uitwaaien over de EU. Door 

internationale contacten, uitwisselingen en kennisoverdracht kan daar op worden ingespeeld, 

zo erkende ook Tino van Ommen: “Ergens anders kan je ontwikkelingen zien, waar wij, als 

politie Midden- en West-Brabant, ook mee te maken kunnen krijgen.”  

 

Een derde argument tot slot werd genoemd door Marinus van Deudekom. Hij vertelde dat 

uitwisselingen ook een relativerende functie hebben. In een artikel in BN/DeStem stond dat 

hij vind dat iedere politieman om die reden eigenlijk een tijdje in het buitenland zou moeten 

meedraaien. Zo weet Marinus de huidige reorganisatie van de politie te relativeren, doordat 

hij heeft gezien hoe het in Parijs geregeld was, waar bijvoorbeeld maar twee auto‟s 

beschikbaar waren voor 85 mensen.  

 

Samengevat kan worden gesteld dat lang niet elke respondent een duidelijke attitude heeft ten 

aanzien van strategische samenwerking. Toch stond geen enkele respondent negatief 

tegenover deze dimensie. Integendeel, de meeste vonden het een positief iets. Hiervoor 

werden de bovenstaande drie argumenten gegeven. Wél werden er af en toe nog 

kanttekeningen geplaatst bij de wijze waarop er binnen de korpsen wordt gecommuniceerd 

over de samenwerking. Zoals ook uit de paragraaf over socialisatie zal blijken mist een 

eenduidige communicatie of informatiedeling, wat volgens sommige respondenten een 

negatieve invloed heeft op de beeldvorming over internationale samenwerking. Zo hangt er 

volgens Johan de Vries nog steeds een zweem over Europese samenwerking heen van 

“snoepreisje, vakantie, op kosten van de baas.” Door duidelijker over de strategische waarde 

te communiceren zou dit ondervangen kunnen worden. In de paragraaf over socialisatie wordt 

hier verder op ingegaan. 

4.2.3 Europese politiële integratie: eensgezindheid over positieve effect 
 

Net als in het geval van de strategische samenwerking geldt ook bij de attitude van de 

respondenten ten aanzien van de Europese politiële integratie dat deze overwegend positief is, 

maar dat de respondenten tegelijkertijd maar weinig zicht hebben op wat zich in Brussel 

afspeelt en hoe dat het eigen werk beïnvloedt. De algemene teneur hierbij was dat de 

afstemming van regelgeving en procedures de operationele samenwerking zou kunnen 
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vergemakkelijken. Over concrete EU-regelgevingen, -procedures of –instrumenten hadden de 

meeste respondenten weinig inzicht. In deze subparagraaf wordt dieper ingegaan op de 

overwegend positieve houding ten aanzien van Europese integratie. Hierbij wordt net als in de 

vorige paragraaf geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende pijlers, daar de onderlinge 

verschillen in attitude verwaarloosbaar zijn.  

 

Een eerste interessante waarneming is dat de veronderstelde hiërarchie tussen de dimensies 

niet op lijkt te gaan. Waar lang niet iedere respondent een duidelijke attitude ten aanzien van 

strategische samenwerking had, geldt voor de Europese dimensie wel dat vrijwel elke 

respondent daar een zegje over kon of wilde doen. Bijna iedere respondent kon op z‟n minst 

aangeven daar positief of negatief tegenover te staan en om welke reden. Deze argumentatie 

was meestal niet erg uitvoerig, op een enkele respondent na.  

 

Zoals juist gesteld hadden veel respondenten weinig zich op wat zich in Brussel afspeelt. Zo 

gaf rechercheur Jos van Bergen aan maar heel weinig kennis en inzicht te hebben over het 

Europese besluitvormingsproces. Europese samenwerking is voor hem “meer praktisch 

invullen, van we gaan naar België bellen als ik iets wil weten in Turnhout. […] Dat is heel 

informeel en werkt het beste eigenlijk.” De hogere beleidsniveaus zijn “zo ver van m‟n deur 

moet ik eerlijk zeggen.” Ad Evink gaf aan dat het Europese proces ook wel erg ver af staat 

van het daadwerkelijke werk in de meldkamer: “Ik denk dat het voor de meeste mensen hier 

een beetje een ver van m‟n bed show is.” Deze opmerkingen zijn illustratief voor de meeste 

respondenten. Deze onbekendheid sluit een algemeen positief gevoel over Europese politiële 

integratie echter niet uit. Bijna elke respondent uitte een dergelijke positieve opvatting, 

waarbij het belangrijkste argument was dat er een politieel antwoord moet zijn op de 

economische vervlechting en de afname van het belang van nationale grenzen. Afstemming 

op EU-niveau zou volgens de meesten een positief effect kunnen hebben op de 

daadwerkelijke operationele samenwerking.  

 

Het eerste element van deze argumentatie behelst het aansluiten op de Europese integratie in 

het algemeen. Zo stelde Tino van Ommen dat de afstemming van het veiligheidsbeleid op dit 

moment nog achterblijft bij die op economisch terrein. Zoals in 4.2.1 al werd beschreven is 

criminaliteit steeds minder gebonden aan landsgrenzen, wat vraagt om een 

gemeenschappelijke aanpak. Europese afstemming zou de nu nog verschillende werkwijzen 

en culturen kunnen overstemmen en een meer eenduidige aanpak kunnen faciliteren: 

 

“Elke cultuur vraagt zo‟n andere manier van aanpak. Die verschillen zijn heel erg 

groot dat het bij elkaar brengen van het gedachtegoed om te komen tot een integrale 

aanpak, van ongeacht welk onderwerp, wel gaat bijdragen aan een stukje rust en 

duidelijkheid binnen Europa. Dus in dat opzicht is Europees overleg om te komen tot 

een gezamenlijke politieaanpak wel wenselijk, los van het feit dat ik niet precies weet 

hoe dat verloopt.” 

Uit het interview met John Bakker, kwartiermaker Infodesk Regionale Informatie 

Organisatie (RIO) 

 

Bovendien zou Europese regelgeving op politieel vlak ook ertoe bijdragen dat er meer 

duidelijkheid voor de burger ontstaat over wat ze van de politie kunnen verwachten. Jos Baars 

vond het onbegrijpelijk dat waar je in Nederland voor niet handsfree bellen een boete van 180 

euro krijgt, die in Duitsland maar drie tientjes bedraagt: 
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“Dat vind ik heel bijzonder, dat kun je ook niet verkopen aan de burger. […] Dan 

denk ik, we zijn zover in de samenwerking, we kunnen zoveel, maar dat kunnen we 

kennelijk niet regelen. […] Je zult altijd accentverschillen houden, maar nu zijn die 

verschillen wel heel groot.” 

Uit het interview met Jos Baars, teamchef Montferland 

 

Hieruit blijkt tevens dat politiële afstemming ook altijd een juridische component heeft. 

Juridische integratie is nodig om regelingen, bevoegdheden, et cetera beter op elkaar af te 

stemmen en zo de operationele samenwerking te vergemakkelijken, zo benadrukte ook Rinus 

Kuiling: 

 

“Ik ben gewoon warm voorstander van internationale samenwerking. Er liggen nu 

nog steeds overal drempeltjes tussen en procedures die gevolgd moeten worden, die 

eigenlijk de efficiëntie van het werken gewoon hinderen.” 

Uit het interview met Rinus Kuiling, wijkagent in ‟s Heerenberg 

 

Kuiling maakte deze opmerking omdat hij in de praktijk tegen dergelijke knelpunten aanloopt 

en denkt dat het op elkaar afstemmen van Europese regels en procedures een deel hiervan zou 

kunnen wegnemen. Een dergelijke mindset kwam bij veel respondenten voor: Europese 

politiële integratie kan ons werk vergemakkelijken en staat ook altijd ter dienst van de 

operatie. Naast het voorbeeld van Kuiling kwamen hier nog legio andere voorbeelden van 

terug in de interviews. Zo beargumenteerde Joris Theunissen dat dergelijke afstemming met 

name grensoverschrijdende operaties zou vergemakkelijken en daarbij een zekere rugsteun 

zou verlenen. Ook rechercheurs pleitten voor harmonisatie van onder meer bevoegdheden, 

met het oog op de effectiviteit van de opsporing: 

 

“Als je het uiteindelijk hebt over de effectiviteit van opsporingsonderzoeken, ja, dan 

hoe minder barrières je hebt hoe beter. En wil je die barrières gaan doorbreken dan 

zal daar toch wel van bovenaf actie op ondernomen moeten worden.” 

Uit het interview met Mark Toonen, operationeel chef districtsrecherche Breda 

 

Over het proces van Europese politiële integratie zijn de respondenten dus positief, daar dit de 

operatie ten goede komt. Toch plaatsten sommigen nog enkele kanttekeningen. Allereerst is er 

op operationeel vlak nog een slag te slaan. Waar de beleidsvorming op Europees niveau de 

laatste jaren, en zeker na invoering van het Verdrag van Lissabon, sterk is toegenomen, 

merken de respondenten hier in hun eigen werk vaak weinig van terug: 

 

“We zitten nog steeds een beetje vooral op het vlak van verkennen, leren, studeren, 

terwijl het uiteindelijk denk ik vooral moet gaan over het realiseren van internationale 

politieproducten, boeven vangen. […] En ik denk dat we daar inderdaad nog slagen in 

kunnen maken.” 

Uit het interview met Johan de Vries, unithoofd Milieu 

 

Typerend wat dat betreft is ook het feit dat Europese structuren en instrumenten nog erg 

onbekend zijn of niet goed werken. Erwin Kerstens heeft bijvoorbeeld wel eens uitgezocht of 

het mogelijk was een Joint Investigation Team (JIT) te starten, maar stuitte daarbij op 

bezwaren van de officier van justitie. Het formele instrument is er wel, maar het blijkt nog 

lastig in te zetten. Ook Europol is nog geen veelgebruikt instrument in zowel de handhaving 
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als de opsporing. De respondenten die hier naar werden gevraagd gaven aan niet goed te 

weten hoe ze hier gebruik van kunnen maken. Een voorbeeld hiervan: 

 

“Ik weet dat het bestaat, Europol, en ik weet wat het is, maar wat ze nou doen… en of 

ik daar wat aan heb, ik heb echt geen idee. Dat merk je wel, en dat is ook des polities 

waarschijnlijk, op het moment dat ik het niet weet en zij geen moeite doen om te laten 

merken wat ze doen, neemt de belangstelling redelijk snel af. Dat is wel een gevaar 

denk ik voor dat soort instanties. […] Organisaties met een hoog niveau van 

navelstaren.” 

Uit het interview met Toine Martens, teamchef TGO 

 

 Een andere kanttekening die werd geplaatst was dat enkele respondenten Europese politiële 

integratie wel positief vonden, maar tot op zekere hoogte. Om verschillende redenen vonden 

zij dat er bepaalde grenzen aan deze integratie moeten zijn. Zo vond de Tilburgse wijkagent 

Cees Pasmans dat het wel mogelijk moet blijven om toezicht te houden op wat er allemaal het 

land binnenkomt en uitgaat. Ook vormt de culturele component volgens sommigen een 

beperking. De EU kent hele verschillende culturen en het is de vraag in hoeverre een meer 

uniforme regelgeving of politieel beleid hierbij aansluit. Zo stelt Martens: “je hebt altijd nog 

wel te maken met lokale cultuur, waar je ook rekening mee moet houden en het is dus nooit 

één op één toepasbaar.” Ook Joris Theunissen wees hierop. Volgens hem werkt de Italiaanse 

politie bijvoorbeeld heel anders dan de Nederlandse en is een politieorganisatie altijd het 

product van de eigen maatschappij. Zo hebben Nederlandse agenten een grotere discretionaire 

bevoegdheid dan die in veel andere landen. Bij een meer pan-Europese organisatie ontstaat 

het gevaar “dat je los raakt van je eigen bevolking.”  

 

Samengevat kan worden gesteld dat de respondenten positief staan tegenover Europese 

politiële integratie. Er waren qua attitude verassend weinig onderlinge verschillen 

waarneembaar tussen de respondenten. Zij redeneerden vrijwel allemaal dat Europese 

afstemming een positief effect heeft of kan hebben op het operationele werk. Wel maakten 

enkele respondenten de kanttekening dat er vraagtekens moeten worden geplaatst bij tot 

hoever die Europese integratie moet strekken, daar er grote verschillen zijn binnen Europa 

tussen de verschillende politieorganisaties.  

4.3 Waardering positief, verschillen in bewustzijn en belang 
 

In dit hoofdstuk is gebleken dat de meeste respondenten zich actief bewust waren van de 

Europese dimensie van hun werk, in de zin dat men nadenkt over wat Europese politiële 

samenwerking nu voor hem of haar betekent en wat dit van ze vraagt. Dit bewustzijn betekent 

niet dat de respondenten ook allemaal evenveel belang hechtten aan de Europese 

samenwerking. Zoals paragraaf 4.2 duidelijk maakte zijn er met name in de pijlers 

handhaving en noodhulp grote verschillen tussen mensen die samenwerking belangrijk vinden 

voor hun werk, en mensen die daar minder belang aan hechten. Wel gold dat vrijwel alle 

respondenten positief stonden tegenover de operationele dimensie van Europese politiële 

samenwerking. Bij de strategische dimensie en de dimensie Europese politiële integratie viel 

op dat minder respondenten hier een duidelijke attitude over hadden dan in het geval van 

operationele samenwerking. In kwalitatief opzicht was het opvallend dat de respondenten 

opnieuw overwegend positief tegenover deze dimensies stonden, maar dat het hoofdargument 

hierbij was dat dit de operatie ten goede zou komen. Operationele afstemming en het 
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vergemakkelijken van samenwerking op de werkvloer lijken voor de respondenten de 

hoofdreden te zijn om strategische samenwerking en samenwerking op Europees niveau te 

steunen. De veronderstelde hiërarchie tussen de dimensies gaat hierbij niet op. Er bleken 

immers diverse respondenten te zijn die wel een duidelijke mening over het Europese niveau 

hadden, maar niet over het strategische.  

 

Wat de respondenten uit alle pijlers benadrukten is dat het, met name in de operationele 

samenwerking, belangrijk is om je bewust te zijn van de cultuur, wetgeving en organisatie van 

de buitenlandse collega‟s. Wederzijds begrip en flexibiliteit leiden tot groter vertrouwen, wat 

de sleutel is tot een effectieve samenwerking.  

 

Nu duidelijk is geworden hoe de respondenten tegenover Europese politiële samenwerking 

staan rest de vraag hoe dit te verklaren is. Wat bepaalt nu of men hier positief tegenover staat, 

en vooral hoeveel belang men hieraan hecht. Met name in dit laatste opzicht waren immers 

grote verschillen waarneembaar. Hierop wordt in het volgende hoofdstuk aan de hand van de 

processen ervaring en socialisatie ingegaan. 
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5. Resultaten: ervaring en socialisatie 
 

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag hoe de attitudes die in hoofdstuk 4 zijn 

beschreven samenhangen met de processen ervaring en socialisatie die de respondenten 

beschreven. Zoals uit het theoretisch kader bleek zouden beide processen invloed kunnen 

hebben op het bewustzijn van politiefunctionarissen, de waardering van Europese politiële 

samenwerking en op het belang dat politiemensen hier aan hechten voor hun werk. Uit 

hoofdstuk 4 bleek al dat er een tamelijk groot bewustzijn bestond onder de respondenten, dat 

ze vrijwel allemaal positief tegenover Europese politiële samenwerking stonden, maar dat er 

qua belang wel grote verschillen waarneembaar waren. In dit hoofdstuk wordt hier een 

verklaring voor gegeven. In paragraaf 5.1 wordt allereerst ingegaan op de ervaring. In 5.2 

komt de socialisatie aan bod, waarna in 5.3 een afsluitende paragraaf volgt. 

5.1 Verschillende typen ervaring 
 

De hoeveelheid en type ervaringen die politiemensen, die operationeel bezig zijn, met 

Europese politiële samenwerking hebben zijn erg wisselend. Waar het voor de één bijna 

dagelijkse, of wekelijkse, kost is, heeft een ander er slechts sporadisch mee te maken. Naast 

deze frequentie van de ervaringen zijn er ook diverse soorten ervaringen te onderscheiden, die 

kunnen worden onderverdeeld in drie hoofdcategorieën: persoonsgebonden ervaringen, 

onderzoeksgerelateerde ervaringen en „blauwe‟ ervaringen. In het vervolg van deze paragraaf 

zal bij deze drie categorieën worden stilgestaan. In iedere subparagraaf wordt steeds eerst 

aangegeven wat voor ervaringen er binnen een categorie mogelijk zijn en hoe deze er bij de 

respondenten uitzagen. In de tweede helft van elke subparagraaf wordt  vervolgens de relatie 

met de attitudes ten aanzien van Europese politiële samenwerking uiteengezet. 

 

Omdat het type ervaringen in beide korpsen vergelijkbaar bleek en er ook geen grote 

verschillen bestaan in het soort samenwerkingsverbanden en –structuren waarin de korpsen 

Noord- en Oost-Gelderland en Midden- en West-Brabant participeren, zullen de ervaringen 

van de respondenten, en de effecten ervan op de attitude, in deze paragraaf gezamenlijk 

worden behandeld. In het proces ervaring zal niet zozeer het korps bepalend blijken te zijn, 

maar veeleer de functie van de respondent, de aard van de problematiek en de geografische 

ligging.  

5.1.1 Persoonsgebonden ervaringen leiden tot breder bewustzijn 
 

Met persoonsgebonden ervaringen worden ervaringen bedoeld die niet per se volgen uit de 

huidige of vroegere werkzaamheden. Ze maken dus geen onderdeel uit van de 

functiegerelateerde core business, maar hangen nauw samen met de persoonlijke achtergrond, 

interesses, expertise, et cetera. Dit betekent niet dat deze ervaringen geen effect kunnen 

hebben op de functie, of uit de functie kunnen voortkomen, maar dat ze losstaan van het 

primaire doel. Zo is bijvoorbeeld het primaire doel van een rechercheur om een bepaalde zaak 

op te lossen. Wanneer hij over de specifieke ervaring die hij vervolgens in die zaak heeft 

opgedaan gaat vertellen op een Europees congres dan is dat wel een functiegerelateerde 

ervaring, die ook zeker nut kan hebben, maar die afwijkt van het primaire doel.  
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Naast functiegerelateerde persoonsgebonden ervaringen, als het voorbeeld van het Europese 

congres, is er nog een ander type persoonsgebonden ervaringen, namelijk die betrekking 

hebben op het persoonlijke leven, en dus geheel niet op het werk. We zullen deze twee typen 

in het vervolg van dit hoofdstuk gemakshalve respectievelijk werkgerelateerde en 

persoonlijke ervaringen noemen. Wanneer we over alle niet uit de core business volgende 

ervaringen spreken hebben we het over persoonsgebonden ervaringen.  

 

Als we nu kijken naar de hoeveelheid persoonsgebonden ervaringen van de respondenten dan 

vallen twee dingen op: 1) relatief veel respondenten hebben in het verleden enige vorm van 

persoonsgebonden ervaring opgedaan, maar 2) het aantal respondenten dat regelmatig 

dergelijke ervaringen heeft is beperkt. Veel van hen beschikken wel over enige 

werkgerelateerde of persoonlijke ervaring, maar deze ervaringen werden ook vrijwel altijd 

bestempeld als uniek of speciaal. Dit is ook niet zo verwonderlijk, daar dit type ervaringen nu 

eenmaal naast de core business komt en dus over het algemeen een lagere prioriteit heeft. 

Uitwisselingen, congressen en andere werkgerelateerde ervaringen zijn voor de meesten geen 

orde van de dag.  

 

Persoonlijke ervaringen kunnen allerlei vormen aannemen. Mensen kunnen in het buitenland 

zijn opgegroeid, uit een gemengd gezin gekomen, op veel plaatsen gewoond hebben, een 

internationale opleiding gevolgd hebben, et cetera. Toch waren er slechts drie respondenten 

die aangaven dat ze persoonlijke internationale ervaringen hadden die invloed hebben op hun 

bewustzijn. Johan de Vries is in België opgegroeid en heeft een Italiaanse tak in de familie. 

Joris Theunissen en Erwin Kerstens zijn beide voordat ze bij de politie gingen actief geweest 

bij de marine en daarmee veel in het buitenland geweest. Kerstens gaf daarnaast aan dat hij 

vroeger een fervent backpacker is geweest. Veel andere respondenten gaven wel aan dat ze 

altijd al interesse hadden gehad in de wereld of in internationale situaties, maar konden dat 

niet aan een specifieke ervaring koppelen.  

 

Hoewel het aantal persoonlijke ervaringen beperkt was lijkt er desalniettemin een sterk effect 

op de attitude van uit te gaan. Alle drie betreffende respondenten waren zich niet enkel 

bewust van de internationale dimensie van het werk, maar hechtten hier ook veel belang aan. 

Dit vertaalde zich in een positieve, goed beargumenteerde attitude, maar ook in het deelnemen 

aan activiteiten als uitwisselingen, congressen, et cetera. De persoonlijke ervaringen droegen 

er in het geval van deze respondenten aan bij dat ze ook werkgerelateerde ervaringen opdeden.  

 

In vergelijking met de persoonlijke ervaringen waren er meer respondenten met 

werkgerelateerde ervaringen. Deze werkgerelateerde ervaringen kunnen worden 

onderverdeeld in drie categorieën: uitwisselingen, missies en trainingen & congressen. 

Hoewel er iets voor te zeggen is om internationale trainingen, als bij CEPOL, onder 

socialisatie te behandelen komen ze toch in deze paragraaf aan bod. De training zelf wordt 

dan gezien als de ervaring, het belang dat er binnen het korps aan wordt gehecht, en de ideeën, 

normen en waarden die tijdens de training worden overgedragen als de socialisatie.  

 

Wat betreft missies was er slechts één respondent met ervaring op dat vlak. Hoewel in 

meerdere interviews, met name in de beleidskringen, naar voren kwam dat beide korpsen 

mensen leveren voor internationale missies, als de aankomende politietrainingsmissie in het 

Afghaanse Kunduz, en hier ook een intensieve begeleiding voor faciliteren, is het aantal 

politiemensen dat op een dergelijke missie gaat relatief klein. Volgens korpschef Annelore 

Roelofs was het aanbod van mensen voor missies ook groter dan het aantal plaatsen dat 

beschikbaar is. Van de respondenten had alleen wijkagent Cees Pasmans ervaring met een 
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deelname aan een missie onder internationale vlag. Hij is jaren geleden eens drie maanden 

actief geweest voor de UNHCR
5
, waarvoor hij toezicht hield in Rwandese 

vluchtelingenkampen in de DR Congo. Hij gaf aan dat deze ervaring hem nog steeds helpt in 

het dagelijkse werk. Pasmans is werkzaam in het multiculturele Tilburg-Noord en door zijn 

ervaringen in Congo en omdat hij de Franse taal machtig is, kan hij relatief goed omgaan met 

de verschillende bevolkingsgroepen in zijn werkgebied. Hoewel hierbij niet meteen sprake is 

van Europese politiële samenwerking heeft die ervaring dus wel zijn horizon verbreed en het 

bewustzijn over de internationale dimensie van het politiewerk vergroot. 

 

Er waren iets meer respondenten uit het operationele veld, namelijk drie, die vertelden wel 

eens een internationaal congres of een internationale training of cursus te hebben bezocht. 

Deze congressen en trainingen dienen ervoor om ervaringen, kennis en best practices uit te 

wisselen tussen collega‟s uit verschillende landen. CEPOL is de leidende organisatie hierin en 

organiseert in EU-kader trainingen. Erwin Kerstens was de enige respondent die wel eens bij 

een CEPOL-activiteit aanwezig is geweest. Hij is afgelopen jaar naar een bijeenkomst 

geweest, waar collega‟s uit de hele EU waren. Dat ging over verbetering van taalvaardigheid 

en het inzicht krijgen in andere politiesystemen en culturen. Kerstens vertelde dat Italianen 

integriteit bijvoorbeeld heel anders beleven dan wij dat doen. Door deze kennis weet hij in 

onderzoeken ook beter bij wie hij in het buitenland moet zijn en begrijpt hij vanuit welke 

achtergrond rechtshulpverzoeken worden gedaan. Kerstens was voor de CEPOL-training ook 

naar een seminar in Duitsland geweest. Hij gaf aan dat het fijn was om daar collega‟s, ook 

Nederlandse, te leren kennen, omdat dat de samenwerking vergemakkelijkt. Ook Johan de 

Vries is ooit naar een congres geweest. Nadat hij betrokken was geweest in een zaak met 

betrekking tot orchideeënsmokkel vroeg men hem daar op een internationaal congres in 

Frankrijk over te komen vertellen. Ook heeft hij die lezing gegeven in enkele nieuwe EU-

lidstaten, die moesten voldoen aan de nieuwe Europese doelstellingen. De derde respondent 

met een dergelijke ervaring was wijkagent Ruud Peters. Jaren geleden is hij naar IPA-

seminars
6
 in Duitsland geweest. De IPA is een internationale politievereniging die allerlei 

activiteiten organiseert en politiemensen in staat stelt nieuwe contacten op te doen. Tijdens 

dergelijke seminars werkte Peters samen met allerlei buitenlandse collega‟s. Desalniettemin 

bleken de contacten die hij daar opdeed geen langdurige. Wel gaf het hem de kans “een keer 

in de internationale keuken te kijken”. Hij vond het interessant om in zo een kader ervaringen 

uit te wisselen: “Dat is gewoon leuk. […] Het is gewoon een soort vrije tijd.” Volgens 

Leander Witjes, coördinator internationale betrekkingen Oost-Nederland, ook vooral leuk 

voor de persoon zelf, als privéactiviteit. Dat sluit echter niet uit dat een dergelijke bijeenkomst 

ook functionele relevantie kan hebben. In het geval van Peters vergrootte het op z‟n minst het 

bewustzijn over de internationale dimensie van het werk. 

 

Het derde type werkgerelateerde ervaringen, de uitwisselingen, kwam het meeste voor onder 

de respondenten. Ook tijdelijke plaatsingen worden onder deze categorie geschaard. Van de 

zestien respondenten die operationeel werkzaam zijn hadden er zes een dergelijke ervaring. 

Deze uitwisselingen kunnen echter wel verschillend van aard zijn. Uit de interviews kwamen 

drie typen naar voren: operationele uitwisselingen, en twee soorten leeruitwisselingen, 

waarbij enerzijds de respondent een leerervaring had, of waarbij deze anderzijds probeerde 

buitenlandse collega‟s iets te leren. Drie respondenten waren op een operationele uitwisseling 
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geweest. Marinus van Deudekom is inmiddels twee maal actief geweest in Parijs waar hij 

meeliep met de Franse gendarmes. De reden hiervoor was beter te kunnen anticiperen op de 

stroom Nederlandse toeristen die via Gare du Nord de Franse hoofdstad bereiken. Van 

Deudekom gaf aan dat de contacten die hij hier heeft opgedaan de informatie-uitwisseling met 

Frankrijk vergemakkelijken, daar het belangrijk is om over de juiste connecties te beschikken. 

Ook bleek uit paragraaf 4.2.2 al dat deze uitwisseling een grote relativerende waarde had. Een 

tweede respondent die tijdelijk operationeel werk in een ander Europees land deed was Mark 

Toonen. In het kader van een management development traject, een individueel ontwikkelplan, 

was hij van augustus 2008 tot februari 2009 actief als liaison agent in Cyprus. Toonen gaf aan 

dat hij daar heeft geleerd de complicaties van keuzes die je maakt in het werk in te zien, zoals 

de politieke aspecten die meespelen. De derde respondent, Joris Theunissen, heeft in 2010 een 

maand meegelopen bij de politie in Brussel. Uit paragraaf 4.2.2 bleek al dat hij dit een 

leerzame ervaring vond doordat hij te maken kreeg met andere, soms betere werkwijzen. 

 

Theunissen heeft nog meer ervaringen met uitwisselingen, namelijk met een tweede type, 

waarbij Nederlandse politiemensen expertise en/of kennis overbrengen op buitenlandse 

collega‟s. Volgens hem is het zo dat als je internationale ervaring hebt je naam ook iets sneller 

opduikt. Door buitenlandervaring wordt je naam bekend bij IPOL en als ze dan nieuwe vragen 

hebben vanuit het buitenland wordt er gebruik gemaakt van een pool van mensen die dat 

zouden kunnen en willen doen. Zo had Theunissen net voor het interview de vraag gekregen 

of hij een workshop wilde geven in Colombia. Naast zijn ervaring bij de marine is Theunissen 

vooral in het „internationale wereldje‟ gerold doordat hij werkzaam is geweest bij de 

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb). Hij heeft hier een tijd meegedraaid naar 

aanleiding van een scriptie die hij had geschreven over publieksveiligheid bij evenementen. 

Via het NCTb is hij in VN-kader op uitzending geweest in Italië en Portugal. Bij UNICRI
7
, 

waar hij ook weer een bijdrage leverde met zijn expertise op het gebied van 

publieksveiligheid. Over dit onderwerp heeft hij ook een boek geschreven, dat hij in 

september 2010 heeft aangeboden in New York. Johan de Vries heeft, naast zijn ervaring met 

de congressen over orchideeënsmokkel, in het voorjaar 2010 een programma gedraaid in 

Bulgarije op verkeersgebied vanuit de Europese Unie. Omdat Nederland het meest 

verkeersveilige land in de EU is koos Bulgarije Nederland als adoptieland om het land op dit 

punt te laten voldoen aan de Europese doelstellingen. De Vries leerde collega‟s daar hoe ze 

met grootschalige politiecontroles de verkeersveiligheid kunnen vergroten. Aan een dergelijk 

Europees project namen ook Koen Verhoeven en Theo Copper, projectleider Hazeldonk, deel. 

In het zogenaamde Matra-project onderwezen zij Roemeense politietrainers in 

grensoverschrijdende achtervolgingen en observaties. Dit gebeurde in het kader van de 

voorbereiding van Roemeense politiefunctionarissen op de toetreding tot de Schengen-ruimte.  

 

Twee respondenten vertelden ook over uitwisselingen in het kader van hun opleiding, dus als 

„leerervaring‟. Mark Toonen is tijdens zijn opleiding wel eens in Engeland geweest om te 

kijken hoe ze daar omgaan met crowd managing. Ook is hij afgestudeerd op het onderwerp 

meningen van politieagenten in Polen, Nederland en België over het toepassen van geweld. 

Deze ervaringen gedurende zijn opleiding hebben hem naast kennis ook inzicht gegeven in de 

verschillende denkwijzen bij politiemensen in Europa. Anton de Bruijn is in zijn studie ook in 

Engeland geweest. Hij liep een stage in Londen, waarbij hij eigenlijk hetzelfde werk deed als 

nu in Nederland. De Bruijn gaf aan dat de werkwijzen en problematiek daar erg leken op hoe 

het in Nederland gaat en vond de ervaring eigenlijk niet zo leerzaam. Een gelijksoortige 

leerervaring middels uitwisselingen vormde de cursus natuurbrandonderzoek die de 
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onderzoeker bijwoonde. Deze was georganiseerd door Winand Sitsen, technisch rechercheur 

van het Team Forensische Opsporing van Noord- en Oost-Gelderland en specialist op het 

gebied van natuurbranden, die twee van zijn buitenlandse contacten, een Australische en een 

Amerikaanse specialist op dit gebied, had uitgenodigd. Het onderzoek en de opsporing 

worden gezien als de “missing link” bij natuurbranden. In Nederland bestond al expertise met 

betrekking tot de preventie en het blussen van natuurbranden, maar tot opsporing en 

vervolging kwam het slechts sporadisch, omdat er simpelweg onvoldoende kennis was. Deze 

trainingsweek moest hier verandering in brengen. Door deze kennisoverdracht kunnen 

Nederlandse specialisten in de toekomst beter onderzoeken hoe een brand is ontstaan om 

vervolgens eventueel tot strafrechtelijk onderzoek over te gaan, wat belangrijk is omdat 

geschat wordt dat zo‟n zeventig procent van de natuurbrand al dan niet intentioneel wordt 

aangestoken. De betrokken rechercheurs toonden zich dan ook erg enthousiast en positief over 

dit initiatief en de internationale kennisoverdracht.  

 

Nu is vastgesteld welke persoonsgebonden ervaringen er bestaan en welke de respondenten 

hebben gehad rest de vraag hoe deze ervaringen samenhangen met de attitude ten aanzien van 

Europese politiële samenwerking. Wat allereerst opvalt is dat, op wellicht de stage van De 

Bruijn na, alle persoonsgebonden ervaringen positief zijn. Geen enkele respondent gaf aan dat 

hij een persoonlijke of werkgerelateerde ervaring heeft gehad waar hij negatief over was. Veel 

persoonsgebonden ervaringen hadden een bepaald positief effect op de respondent, zoals het 

opdoen van nieuwe contacten of kennis, en de meesten ervoeren deze ervaringen bovendien 

als leuk en uitdagend. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze respondenten vrijwel 

allemaal een positieve attitude hadden. Een verschil tussen de respondenten met 

persoonsgebonden ervaringen en die zonder deze ervaringen is bovendien dat deze 

respondenten beschikten over een breder bewustzijn. Niet alleen zagen zij de voordelen in van 

operationele samenwerking, maar doordat ze Europese projecten, instanties of processen in 

levende lijve hebben ervaren, hadden zij relatief vaak ook een uitgebreidere visie op de 

strategische dimensie en op de dimensie Europese politiële integratie. Wat betreft het belang 

dat deze respondenten aan Europese politiële samenwerking voor hun werk hechten waren er 

wel verschillen herkenbaar. Zoals uit de volgende paragrafen zal blijken kunnen deze 

verschillen grotendeels worden verklaard door de aard van de werkzaamheden. 

 

Een belangrijke kanttekening bij de resultaten in deze paragraaf is dat het niet zo 

verwonderlijk is dat relatief veel respondenten beschikten over één of meer persoonsgebonden 

ervaringen, omdat een deel van hen ook was gekozen vanwege het feit dat ze over enige 

Europese expertise beschikten. Veel van hen gaven echter aan dat ze hierin niet representatief 

waren in vergelijking met collega‟s en dit bleek ook uit de gesprekken met mensen die hier 

niet op waren geselecteerd.  

5.1.2 Onderzoeksgerelateerde ervaringen: aard van de opsporing bepalend 
voor belang 

 

Nu we weten dat persoonsgebonden ervaringen een positief effect hebben op de attitude, met 

name ook op de hogere dimensies, is de volgende vraag hoe het zit met meer operationele 

ervaringen. Wat is het effect dat hiervan uitgaat op het bewustzijn van politiefunctionarissen 

en het belang dat zij aan Europese politiële samenwerking hechten? In deze en volgende 

paragraaf wordt ingegaan op dit soort operationele ervaringen. 
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Met onderzoeksgerelateerde ervaringen worden ervaringen bedoeld die betrekking hebben op 

politieonderzoeken, met name in de pijler opsporing. Dit type ervaringen is, zoals uit het 

vervolg van deze paragraaf zal blijken, over het algemeen te typeren als situationeel/ ad hoc.  

 

Onderzoeken kunnen op meerdere manieren een Europese of internationale component 

hebben. Zo kan het delict waar het onderzoek zich op richt an sich grensoverschrijdend zijn, 

bijvoorbeeld in het geval van smokkel. Ook kunnen potentiële verdachten of getuigen 

woonachtig zijn in het buitenland. En ten derde is het mogelijk dat een verdachte weliswaar 

niet in het buitenland woont, maar daar wel uit afkomstig is, waardoor Europese politiële 

informatie-uitwisseling noodzakelijk kan blijken te zijn. In het onderzoek zijn al deze 

ervaringen de revue gepasseerd. Desalniettemin bestaan er verschillen tussen de vijf 

geïnterviewde „opsporingsrespondenten‟ in de mate waarin zij in aanraking komen met 

internationale situaties. Deze verschillen hangen nauw samen met de functie van de 

respondent en het type opsporing. Drie van de vijf respondenten waren actief bij een 

districtsrecherche, waarvan er één ook  TGO-onderzoeken
8
 deed. De andere twee waren TGO 

teamchef en unithoofd Milieu. Bij de unit Milieu heeft bijna elke zaak wel een internationale 

component: 

 

“Bijna elk onderzoek bij ons kent een internationale dimensie. Of het start er, of het 

eindigt er, of we moeten er zelf naar toe om onze bewijslast voor elkaar te krijgen.” 

Uit het interview met Johan de Vries, unithoofd Milieu 

 

Een voorbeeld van een dergelijke zaak is de Moerdijk-brand
9
. Waar dit op het eerste oog een 

Nederlandse zaak lijkt moest ook hier informatie uit het buitenland gehaald worden. Veel 

vrachtwagenchauffeurs die de laatste dagen voor de brand op het terrein waren geweest waren 

afkomstig uit het buitenland en moesten daar worden ondervraagd.  

 

Ook TGO‟s blijken regelmatig onderzoeken te draaien met een grensoverschrijdende 

component. Uit het interview met Toine Martens, chef van het TGO Midden- en West-

Brabant, bleek dat zijn team in vrijwel elk Europees land al wel eens actief is geweest voor 

het verkrijgen van de noodzakelijke informatie. “In mijn hoedanigheid van rechercheman zeg 

maar heb je sowieso al vaak te maken met Europese contacten door of rechtshulpverzoeken of 

buitenlandse verdachten die je hebt.” In bijna elk onderzoek zit wel een internationale 

component en daardoor heeft Martens ook een netwerk van buitenlandse collega‟s 

opgebouwd. Met name België, Engeland, Duitsland en in toenemende mate Oost-Europa zijn 

van belang. Die contacten zijn vooral ad hoc: wanneer men in een zekere zaak bepaalde 

informatie nodig heeft kijkt men welke contacten daarvoor nodig zijn.  

 

Voor de respondenten die werkzaam waren op de districtsrecherches komen dat soort 

internationale contacten minder vaak voor. Volgens Erwin Kerstens en Mark Toonen komt dit 

doordat districtsrecherches zich meer richten op “veel voorkomende, lokaal ernstige en 

midden-criminaliteit.” Grotere onderzoeken, zoals drugsonderzoeken, komen wel eens voor, 

maar de core business vormen lokale issues. Dit heeft alles te maken met de beschikbare 

capaciteit. Wanneer je “zwa-cri” (zware criminaliteit) onderzoeken gaat draaien op 

districtsniveau dan gaat dit ten koste van de capaciteit die beschikbaar is voor kleinere zaken. 

Omdat bestuurders en teamchefs vaak juist de prioriteit leggen bij deze lokale issues, vormen 

deze het gros van de behandelde zaken. Toonen vertelde dan ook dat de internationale 
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dimensie slechts sporadisch een rol speelt in zijn werk bij het team Opsporing, en dan vooral 

wanneer er sprake is van een directe grensoverschrijding: 

 

“Het gebeurt wel, maar het is niet zo dat, ondanks dat we zo dichtbij de Belgische 

grens zitten, we de hele dag bezig zijn met grensoverschrijdende criminaliteit.” 

Uit het interview met Mark Toonen, operationeel chef districtsrecherche Breda 

 

De meeste “figuren” die ze aanhouden komen volgens Toonen uit de omgeving. Hieruit blijkt 

dat de aard van het werk en van de problematiek waarmee men te maken heeft belangrijk is 

voor de mate waarin onderzoeksgerelateerde ervaringen worden opgedaan. Deze ervaringen 

hangen ook nauw samen met de attitude ten aanzien van Europese politiële samenwerking. 

Volgens de vijf respondenten verliep de samenwerking, of die nu op sporadische of 

regelmatige basis voorkwam, met buitenlandse collega‟s over het algemeen goed. Hoewel er 

verschillen bestaan tussen de verschillende opsporingstakken in de mate waarin er een beroep 

moet worden gedaan op uit het buitenland afkomstige informatie, gaf geen enkele respondent 

aan hier tegen grote knelpunten aan te lopen. Enerzijds wisten ze alle vijf door ervaringen uit 

het verleden inmiddels hun weg wel te vinden in Europa. Anderzijds benadrukten ze ook dat 

het, juist vanwege de situationele aard van de contacten, erg belangrijk is je bewust te zijn van 

de andere denk- en werkwijzen van buitenlandse collega‟s. In paragraaf 4.2.1 bleek al dat dit 

besef een belangrijk onderdeel uitmaakt van de attitude in de opsporing. Dit is dus te 

koppelen aan het feit dat iedere zaak om andere informatie vraagt en contacten 

gefragmenteerd zijn. Doordat dit bewustzijn aanwezig is verloopt de samenwerking vrijwel 

altijd goed en is de attitude van de respondenten binnen de pijler opsporing ten aanzien van 

Europese politiële samenwerking ook positief.  

 

De aard van de opsporing en problematiek is echter niet alleen bepalend voor de ervaring en 

de waardering van de samenwerking die hieruit volgt, maar ook voor het belang dat de 

respondenten in de opsporing hechten aan Europese politiële samenwerking. Martens en De 

Vries vonden deze samenwerking voor hun eigen werk belangrijker dan de drie respondenten 

van de districtsrecherches. Toonen onderschreef dit en zei dat hij het vermoeden had dat de 

mate waarin “het Europese” speelt sterk afhangt van de functie. Volgens hem is het belang 

voor bovenregionale rechercheteams en de informatietak vermoedelijk groter dan voor de 

meer operationele recherche.  

5.1.3 ‘Blauwe’ ervaringen: type problematiek bepalend voor ervaringen en 
attitude 

 

Een ander type operationele ervaringen is, naast de onderzoeksgerelateerde ervaringen, de 

categorie „blauwe‟ ervaringen. Met „blauwe‟ ervaringen worden de ervaringen bedoeld die 

betrekking hebben op de pijlers handhaving en noodhulp. Het gaat bij dit soort ervaringen om 

de tactische samenwerking, al dan niet op de werkvloer, en om de bijbehorende informatie-

uitwisseling. „Blauwe‟ ervaringen spelen dan ook vooral een meer of mindere rol voor de 

meer operationele geografische en/ of functionele teams en de politiefunctionarissen die hier 

werkzaam zijn. 

 

Waar vrijwel elke politiefunctionaris die werkzaam is in de opsporing wel enige 

onderzoeksgerelateerde ervaring heeft, geldt dat de verschillen in de „blauwe‟ ervaringen 

aanzienlijk groter zijn. Hoewel de korpsen Midden- en West-Brabant en Noord- en Oost-
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Gelderland beide een lang grensgebied hebben met respectievelijk België en Duitsland, zijn er 

grote variaties in de ervaringen van de respondenten waarneembaar. Een belangrijke 

determinant hierin lijkt de aanwezigheid van de grens. Over het algemeen geldt dat hoe 

dichter een team bij de grens gelegen is, hoe meer ervaring men heeft met Europese politiële 

samenwerking. 

 

Waaruit bestaan die „blauwe‟ ervaringen nu concreet? De ervaringen van de respondenten die 

werkzaam zijn in de pijlers handhaving en noodhulp  met Europese politiële samenwerking 

zijn onder te verdelen in twee categorieën: informatie-uitwisseling en daadwerkelijke 

samenwerking op de werkvloer. De ervaringen met deze twee typen worden gezamenlijk 

behandeld, daar er dezelfde patronen waarneembaar zijn. Daarbij hadden drie van de elf 

„blauwe‟ respondenten helemaal geen tot zeer sporadische ervaringen met dit type 

samenwerking.  

 

Opvallend, doch niet geheel verassend, aan de samenwerking op de werkvloer is dat deze 

dichter bij de grens relatief vaker voorkomt dan er wat verder vandaan. Voor de geografische 

teams is dus de nabijheid van de grens een sterke bepalende factor als het gaat om de ervaring 

die er met Europese politiële samenwerking is. Zo heeft het team Montferland, waar onder 

andere het precies aan de grens gelegen ‟s Heerenberg onder valt, op een zeer regelmatige 

basis te maken met grensoverschrijdende situaties. Het kan daarbij gaan om ongevallen, 

waarbij een Duitser betrokken is, maar ook om grensoverschrijdende criminaliteit. Wijkagent 

Rinus Kuiling noemde ervaringen met drugstoerisme, inbraken, pyromanie en overvallen, 

waarbij sprake was van Nederlandse of Duitse over de grens heen opererende (potentiële) 

verdachten. Dit is ook niet verwonderlijk, daar er een grote verwevenheid is tussen de diverse 

regio‟s aan weerszijden van de grens. Deze verwevenheid vraagt ook om politiële 

samenwerking met de Duitse collega‟s. Om die reden zijn er nauwe contacten tussen 

bijvoorbeeld het team Montferland (waar de respondenten Kuiling en Jos Baars werkzaam 

zijn) en het aangrenzende Emmerlich. Dit uit zich onder andere in persoonlijk contact tussen 

de teamchefs, maar ook tussen agenten onderling. Ook wordt er eens in de vijf weken samen 

gepatrouilleerd, de zogenaamde Gemeinsames Donnerstag. Op een dergelijke patrouilledag 

zitten een Nederlandse en een Duitse collega samen in een auto en bestrijken het hele 

grensgebied, waarbij elke agent in het eigen grondgebied de lead heeft. Kuiling is, toen hij 

nog agent in Ulft was, twee keer met deze patrouille mee geweest en ervoer dit als zeer 

positief, omdat hij op die manier de Duitse collega‟s en hun werkwijzen beter leerde kennen 

en omdat er op die manier nog makkelijker kan worden ingespeeld op situaties waarbij de 

andere nationaliteit betrokken is. In het eveneens in de Achterhoek gelegen Dinxperlo-

Süderwick wordt er zelfs een bureau gedeeld met de Duitse politie. De Duitse en Nederlandse 

agenten daar hebben elk hun eigen werkruimte, maar kunnen door het gedeelde dak boven 

hun hoofd heel makkelijk samenwerken. Zo kan een Duitse collega de aangifte van een 

Nederlandse burger opmaken en verloopt de informatie-uitwisseling heel snel. Erik Spronk, 

van 1999 tot 2003 de eerste teamchef van dat bureau, was in het interview nog erg enthousiast 

over de tijd dat hij daar werkzaam was en over het in Europa unieke initiatief: 

 

“Op dat moment hadden we een vorm van ondernemingsschap nodig, van hoe kunnen 

we nou hier een succes van maken. Maar het ging niet om elkaar te verstevigen, nee, 

het ging er om dat we het besef wilden laten ontstaan, ook in die agglomeratie 

Dinxperlo-Süderwick, van eigenlijk is er maar één politie. En de één loopt in een 

groen uniform en de ander in een blauw uniform, maar doe niet zo gek, als de nood 

aan de man komt dan gaat die groene jou net zo goed helpen als die blauwe.”  

Uit het interview met Erik Spronk, voormalig teamchef Aalten en Dinxperlo.  
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Dit citaat onderstreept nogmaals het belang dat in het grensgebied wordt gehecht aan 

grensoverschrijdende samenwerking. Omdat het grensgebied in de Achterhoek, en 

grensgebieden in het algemeen, erg verweven zijn benadrukten de respondenten dat de politie 

hierbij niet kon achterblijven. Bovengenoemde voorbeelden versterken het gevoel bij de 

respondenten dat een dergelijke samenwerking ook echt mogelijk is. Ook in Midden- en 

West-Brabant bestaan dergelijke vormen van samenwerking op de werkvloer. Hoewel er geen 

respondent uit die plaats is gesproken, werd met name het dorp Baarle, half Nederlands 

(Baarle-Nassau), half Belgisch (Baarle-Hertog), vaak genoemd als een plaats waar intensief 

wordt samengewerkt.  

 

In plaatsen die wat verder van de grens afliggen hebben agenten en hun leidinggevenden op 

een veel minder regelmatige basis contact met hun collega‟s van over de grens. Zo gaven 

respondenten van de teams Gilze-Rijen – Dongen (Tino van Ommen en Joris Theunissen) en 

Apeldoorn-Zuid (Anton de Bruijn) aan dat dergelijke contacten sporadisch zijn. De reden 

hiervoor is dat politieteams over het algemeen vooral bezig zijn met lokale en regionale 

problematiek. Hoe verder weg de grens gelegen is, hoe minder vaak er een 

grensoverschrijdend tintje aan deze lokale problematiek zit en hoe minder vanzelfsprekend 

contacten met het buitenland dus zijn. Interessant in dit licht is een uitspraak van Cees 

Pasmans, wijkagent in het team Tilburg – Oisterwijk, die aangaf dat nu zijn team is 

samengegaan met een ander team en bij Hilvarenbeek grenst aan België, hij de vroegere 

contacten die hij had weer wil gaan ophalen die wil delen met zijn collega‟s, om zo de 

politie – politie informatie-uitwisseling te vergemakkelijken.  

 

Bepalend voor de ervaringen met samenwerking op de werkvloer, en de vaak hier aan 

gekoppelde informatie-uitwisseling, is dus de problematiek waarmee een regio of team te 

maken krijgt. In de grensstreken is deze regionale problematiek vaak grensoverschrijdend van 

aard, waardoor er initiatieven tot samenwerking zijn ontstaan. Een ander voorbeeld van een 

team dat op typische grensproblematiek inspeelt is het Joint Hit Team (JHT) in Roosendaal, 

waarbij twee respondenten (Koen Verhoeven en Theo Copper) werkzaam waren en waar de 

onderzoeker bovendien een dienst heeft meegelopen. Het JHT is een onderdeel van het 

Hazeldonk Project. Dit samenwerkingsverband tussen de Benelux en Frankrijk heeft zich 

ontwikkeld vanaf 1996, toen de Franse president Nederland ervan beschuldigde een “narco-

staat” te zijn. Het JHT is een operationeel uitvloeisel van Hazeldonk en richt zich op de 

problematiek rond drugstoerisme in Zuid-West Nederland
10

. Het team beschikt over zowel 

een Belgische als een Franse collega en observeert verdachte buitenlanders, maar ook 

Nederlanders, in het werkgebied, waarbij het, indien daar een aanleiding toe is, meteen over 

kan gaan tot aanhouding. Zo werd tijdens de dienst waarin de onderzoeker meekeek een 

Franse auto gevolgd vanaf een verdacht pand en bij de grensovergang Hazeldonk uitvoerig 

gecontroleerd. De aanwezigheid van de Belgische en Franse collega biedt, zo vertelden ook 

Verhoeven en Copper, hierbij grote voordelen. Allereerst verloopt de informatie-uitwisseling 

veel makkelijker, omdat zij gegevens bij hun eigen meldkamers kunnen opvragen. Ook wordt 

er vaak meer informatie uit verhoren en dergelijke gehaald, doordat verdachten in hun eigen 

taal aangesproken worden. Verhoeven gaf aan dat dit tegelijkertijd ook een signaalfunctie 

heeft: de Franse en Belgische politie zijn ook in Nederland op de hoogte van wat ingezetenen 

uitspoken. 

                                                 
10

 Daarnaast is er ook een JHT dat Zuidoost-Nederland als werkgebied heeft.  
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Hoewel samenwerkingsstructuren als het JHT en het gemeenschappelijke bureau in 

Dinxperlo-Süderwick voor de meeste respondenten, en politiefunctionarissen in het algemeen, 

niet aan de orde van de dag zijn, bieden zij wel een relevant inzicht in de wijze waarop 

ervaringen tot stand komen. Bepalend hierin is de problematiek waarmee een korps, regio of 

team te maken heeft. Wanneer deze problematiek, of een deel ervan, een grensoverschrijdend 

karakter kent zullen de „blauwe‟ ervaringen met Europese politiële samenwerking relatief 

groter zijn. Deze ervaringen bleken ook een duidelijk effect op de attitude te hebben. Qua 

waardering ten aanzien van politiële samenwerking waren er geen grote verschillen tussen de 

respondenten waarneembaar, maar wat betreft het bewustzijn en het belang dat zij aan deze 

samenwerking hechten was dat wel het geval. Zo waren alle drie de respondenten die zich niet 

actief bewust waren van de Europese dimensie van het politiewerk niet werkzaam bij de grens 

en hadden zij slechts sporadisch te maken met grensoverschrijdende problematiek. Voor 

politiemensen die dichtbij de grens opereren is dit bewustzijn echter heel normaal. Zo zei Erik 

Spronk: “ik heb nog steeds de indruk dat toen ik in Dinxperlo werkte ik me er dagelijks van 

bewust was dat we samenwerkten.” Dat is niet enkel voor de politiemensen daar de 

„normaalste zaak van de wereld‟, maar voor de bevolking in het algemeen. Spronk vertelde 

dat het voor mensen in de Achterhoek heel normaal is om zich in Duitsland te begeven: “ik 

vind het heel normaal om in Duitsland op zondag mijn warme broodjes te halen.” In de 

Brabantse grensstreek gaat dit net zo goed op. Johan de Vries noemde het voorbeeld van 

Brabantse jongeren die in België gaan stappen en de onderzoeker, die uit Dongen afkomstig is, 

weet uit eigen ervaring dat het heel normaal is om naar de bioscoop in Antwerpen te gaan of 

friet te gaan halen in Hoogstraten. Uit bovenstaande volgt dat wanneer respondenten met een 

ander soort problematiek te maken krijgen het waarschijnlijk is dat dit ook effecten heeft op 

het bewustzijn. Een goed voorbeeld hiervan is Hazeldonk-projectleider Theo Copper. Als 

Copper zijn huidige werk vergelijkt met het werk dat hij hiervoor heeft gedaan, dan ziet hij 

wel een verschil in bewustzijn van het „internationale‟. Toen hij in Breda actief was als 

leidinggevende “was je, ook door je werkzaamheden, bezig met je team. Je had ook geen 

verbindingen, linken, met de internationale kant.” Pas bij Courage
11

 kwamen dat soort 

contacten en ervaringen. Persoonlijk heeft hij door zijn ervaringen dus meer internationaal 

bewustzijn ontwikkelt. “Je leert natuurlijk breder kijken he.” In Breda hield hij vooral 

rekening met de politieke en bestuurlijke consequenties voor het district. Bij Courage keek hij 

al wat breder, maar op zijn huidige functies kijkt hij ook naar de consequenties voor de 

Belgische en Franse collega´s.   

 

Ook wat betreft het belang dat de respondenten nu aan Europese politiële samenwerking 

hechten is er een duidelijke samenhang met de spelende problematiek en het al dan niet 

internationale karakter daarvan. Hoewel het aan de grens relatief het vaakst voorkomt dat 

deze problematiek om een grensoverschrijdende aanpak vraagt kan dat ook wat verder 

ervandaan het geval zijn. Zo vertelde Koen Verhoeven dat het team Tilburg Wilhelminapark
12

 

het JHT maar al te graag ziet komen, omdat ze daar veel last hebben van drugstoerisme. Ruud 

Peters, als wijkagent werkzaam bij dat team, onderschreef dit. Hij vertelde in zijn wijk veel 

last te hebben van de coffeeshops, maar ook van panden waar illegalen werkzaam zijn. Met 

het JHT zijn er al een aantal keer onderzoeken gedaan naar met name Belgische en Franse 

klanten waar “leuke resultaten” uit volgden. Soms vraagt Peters ook om informatie bij 

buitenlandse collega‟s, bijvoorbeeld over voertuigen. Die contacten heeft hij dan zelf en 

                                                 
11

 Een initiatief van de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom om de drugsoverlast en –criminaliteit tegen te 

gaan en waarin wordt samengewerkt met onder andere de politie.  
12

 Dit team is inmiddels samengegaan met Tilburg Binnenstad.  
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helpen hem in de aanpak van de problematiek die Peters in zijn wijk tegenkomt. Daarbovenop 

vindt Peters deze samenwerking ook leuk: “dat is gewoon leuk, dat is een stukje uitdaging.”  

 

Kortom, „blauwe‟ ervaringen, maar met name de problematiek waaruit deze voortkomen, 

hebben een grote invloed op de attitude van politiefunctionarissen ten aanzien van Europese 

politiële samenwerking. In de volgende subparagraaf worden de bevindingen van deze 

paragraaf over het proces ervaring nog eens kort op een rijtje gezet. 

5.1.4 Ervaring beïnvloedt vooral het belang 
 

Nu de drie typen ervaring van de respondenten zijn behandeld en welke invloed ze hebben op 

de attitude ten aanzien van Europese politiële samenwerking, volgt in deze paragraaf nog een 

korte samenvatting.  

 

Het proces ervaring kan worden opgedeeld in drie categorieën: persoonsgebonden ervaringen, 

onderzoeksgerelateerde ervaringen en „blauwe‟ ervaringen. Een relatief groot deel van de 

respondenten beschikte over persoonsgebonden ervaringen, zowel persoonlijke als 

werkgerelateerde. Deze ervaringen waren vrijwel allemaal positief en hebben dan ook een 

positief effect op de waardering van Europese samenwerking. Ook vergroten deze ervaringen 

het bewustzijn, met name ook ten aanzien van de strategische dimensie en die van Europese 

politiële integratie. Wat ze echter niet kunnen verklaren is waarom de respondenten een 

verschillend belang hechten aan Europese politiële samenwerking voor hun eigen werk. De 

onderzoeksgerelateerde en „blauwe‟ ervaringen bleken daarvoor een betere verklaring te zijn. 

Cruciaal hierbij is de problematiek waarmee de respondenten te maken kregen. Wanneer deze 

problematiek, zowel in het geval van de opsporing als in dat van de handhaving en noodhulp, 

regelmatig Europese of internationale aspecten kent, dan zullen de ervaringen met Europese 

samenwerking relatief vaker voorkomen. Daar de waardering van deze ervaringen bijna altijd 

positief was, geldt dat in een dergelijke context de respondenten relatief veel belang aan deze 

samenwerking hechtten.  

 

Omdat uit de volgende paragraaf zal blijken dat ook het proces socialisatie invloed heeft of 

kan hebben op de waardering en het bewustzijn, geldt dat de ervaring dus met name bepalend 

is voor het belang dat politiefunctionarissen aan de samenwerking hechten.  

5.2 Lagen van socialisatie 
 

Nu dieper is ingegaan op het proces ervaring volgt in deze paragraaf de socialisatie van 

politiefunctionarissen ten aanzien van Europese politiële samenwerking. Zoals zal blijken laat 

dit proces zich makkelijk samenvatten: deze is beperkt en sterk persoonsafhankelijk. Waar 

van de ervaring bleek dat relatief veel respondenten deze hadden en dat het een tamelijk 

sterke invloed heeft op de attitude, bleek het effect van socialisatie stukken minder sterk.  

 

In deze paragraaf worden drie lagen van socialisatie onderscheiden, die elk invloed kunnen 

hebben op de politiemensen die operationeel actief zijn. De eerste laag noemen we de 

„beleidslaag‟. Deze bevindt zich op nationaal en korpsniveau en heeft betrekking op de visie 

die er leeft ten aanzien van Europese samenwerking en de uitvoering ervan. De tweede laag is 

die van de leidinggevenden op de midden- en operationele niveaus. De centrale vraag hierbij 

is in welke mate zij het belang van Europese samenwerking nu benadrukken op de werkvloer. 

De derde laag waarin socialisatie kan voorkomen tenslotte is die op het niveau van de 
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werkvloer zelf. In welke mate leeft de internationale dimensie en Europese politiële 

samenwerking nu onder de respondenten en politiemensen in het algemeen? In deze paragraaf 

zal per laag worden stilgestaan bij de bevindingen uit de interviews en eventuele documenten, 

waarna in subparagraaf 5.2.4 een samenvatting volgt. In principe zullen de bevindingen uit 

beide korpsen gezamenlijk behandeld worden, daar de bevindingen grotendeels gelijk aan 

elkaar zijn, maar waar dit relevant is zal een onderscheid worden gemaakt. 

5.2.1 Nationaal en korpsbeleid druppelt beperkt door 
 

In deze subparagraaf zal worden ingegaan op het nationaal en korpsbeleid. Hierbij zal worden 

betoogd dat, hoewel er op het strategische niveau het nodige wordt gedaan aan internationale 

samenwerking, de doorwerking hiervan op de werkvloer slechts beperkt is.  

 

Het vertrekpunt als het gaat over internationalisering binnen de politie en wat dit van de 

politiemedewerker vraagt is de visie „De normaalste zaak van de wereld‟. In paragraaf 4.1 

bleek al dat in deze visie onder meer staat opgetekend dat van elke politiefunctionaris een 

zeker bewustzijn wordt gevraagd met betrekking tot de internationale dimensie van het vak. 

De titel van het document impliceert dat internationale samenwerking niet langer als iets 

bijzonders dient te worden gezien, maar als een integraal onderdeel van de verschillende 

werkprocessen van de politie. Kern van de visie is het volgende fragment: 

 

“In aansluiting op PiO (Politie in Ontwikkeling) en op de schets van waar we staan, 

kiezen we ervoor om internationalisering tot de normaalste zaak van de wereld te 

maken. Dit is een koerswijziging ten opzichte van de gegroeide praktijk, waarin 

internationaal bijzonder was. Het was ver weg, apart, vroeg om speciale kwaliteiten 

en was daarmee het werk voor een relatief kleine groep.  

 

Nu moeten we streven naar precies het omgekeerde: het buitenland is juist vaak heel 

dichtbij, qua invloed of aanleiding. Daarmee is „internationaal‟ een normaal 

onderdeel van het politievak. Het vraagt daarmee in de eerste plaats om gewone 

kwaliteiten, die voor het politievak toch al nodig zijn. Het grootste deel van de 

Nederlandse Politie heeft of krijgt dus te maken met internationale aspecten in het 

dagelijks werk. Om dit ‟tussen de oren‟ te krijgen, moeten we maximaal aansluiten bij 

de primaire werkprocessen van de politie en de behoeften die daaruit voortvloeien. 

 

Dit betekent dat iedere politiemedewerker zich optimaal bewust is van zijn taak, 

afhankelijkheid en invloed in internationaal perspectief, zodat hij steeds zo effectief 

mogelijk kan zijn bij de uitvoering van zijn opsporings- en handhavingstaken.” 

(KLPD Dienst IPOL, 2007, p. 12) 

 

Deze visie is erg helder: voor elke politiemedewerker is het nodig dat hij zich in zekere mate 

bewust is van de internationale dimensie van het werk en dat hij hier op een effectieve wijze 

mee om kan gaan. Ook diverse respondenten onderstreepten de visie in de interviews, zoals 

Annelore Roelofs, korpschef van Noord- en Oost-Gelderland: 

 

“Voor mij zit het (internationalisering/ internationale samenwerking) integraal in het 

werk. Ik zie wel steeds meer dingen die helemaal niet meer alleen in Nederland 

geregeld worden, maar in Europees verband, en ook wereldwijd.” Dat neemt altijd 

een stuk criminaliteit met zich mee. Veel grote thema‟s zijn steeds internationaler, 

maar het veiligheidsbeleid is nog primair een nationale aangelegenheid. “Er zijn 
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lokale problemen, maar er zijn zeer veel problemen die zich lokaal uiten maar die 

internationale vertakkingen hebben.” 

Uit het interview met Annelore Roelofs, korpschef Noord- en Oost-Gelderland 

 

Hoewel er een door de RvH aangenomen nationale visie aanwezig is en verschillende 

respondenten pleitten voor een integrale aanpak, bestaan er toch nog grote verschillen in de 

mate en wijze waarop de visie wordt uitgevoerd. De belangrijkste oorzaak hiervan is de 

decentrale organisatie van de politie in 26 korpsen, waarbij elk korps het nationale beleid zelf 

dient uit te voeren. Deze korpsen, maar ook de korpsleidingen, hebben in de praktijk niet 

altijd dezelfde prioriteitstelling. Het belang dat aan internationale of Europese politiële 

samenwerking wordt gehecht is sterk persoonsafhankelijk, waardoor er verschillen zijn 

ontstaan in de mate van implementatie van de beleidsnota. Deze prioritering hangt 

ongetwijfeld nauw samen met de problematiek binnen een bepaald korps. Uit de interviews 

met beleidsmedewerkers ontstond het beeld dat er in de grenskorpsen als Midden- en West-

Brabant, Noord- en Oost-Gelderland en Limburg-Zuid relatief veel belang wordt gehecht aan 

grensoverschrijdende samenwerking, terwijl dat in het binnenland minder het geval is. Dit is, 

met het oog op de spelende problematiek, begrijpelijk, maar leidt er wel toe dat de socialisatie 

in het ene korps sterker is dan in het andere, wat, zoals verderop zal blijken, gevolgen heeft 

voor de mate van bewustzijn en de mogelijkheden tot het effectief omgaan met internationale 

situaties van politiefunctionarissen.  

 

Hoewel dit onderzoek zich niet op de politieopleiding richt lijkt de landelijke visie ook daar 

slechts in beperkte mate tot uiting te komen. Verschillende respondenten (Fiddelers, 

Theunissen, Pasmans) gaven aan dat zij in hun opleiding maar weinig over internationale 

politiesamenwerking hebben meegekregen. Volgens de CIB‟ers zou hier meer aandacht naar 

uit moeten gaan. Ook Ad Evink, die in het verleden stagebegeleider was van politiestudenten, 

zei dat wat hem betreft politiemensen meer geïnformeerd moeten worden over wat alle 

wetgevingen en verdragen nu voor ze betekenen: “in het politieonderwijs zou het nog meer 

meegenomen moeten worden.”  

 

De korpsen Midden- en West-Brabant en Noord- en Oost-Gelderland hebben beide de 

reputatie dat ze relatief veel belang hechten aan internationale politiële samenwerking. Ook 

Roelofs vindt dat het binnen het korps redelijk goed gaat, maar tegelijkertijd vindt ze wel dat 

op het niveau van de Nederlandse politie er een slag moet worden gemaakt, waarbij ook het 

korps Noord- en Oost-Gelderland mee moet: 

 

 “Als ik de politie benchmark doen we wel veel, maar kunnen we meer. Er zijn 

bedrijven die meer doen. […] Maar als ik binnen de politie benchmark vind ik dat we 

dat voldoende doen. En als ik binnen het korps kijk in de output die ik moet leveren of 

ik tegen knelpunten aanloop, dan zeg ik dan heb ik die niet noemenswaardig.” 

Uit het interview met Annelore Roelofs, korpschef Noord- en Oost-Gelderland 

 

Waar er op landelijk niveau verschillen zijn tussen de korpsen in de mate en wijze waarop De 

normaalste zaak van de wereld wordt geïmplementeerd, geldt ook dat er binnen de twee 

korpsen geen duidelijke, coherente lijn ten opzichte van alle medewerkers wordt gehanteerd. 

Dit betekent niet dat er niet getracht wordt de medewerkers competenties en bewustzijn bij te 

brengen, integendeel, de drie gesproken „coördinatoren internationale betrekkingen‟ (CIB‟ers), 

Leander Witjes (NOG), Paul de Vrind en Rob Freriks (beide MWB) gaven tal van 
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voorbeelden waarop dit gebeurt: taal- en regelgevingcursussen, het stimuleren van 

uitwisselingen en stages, het attenderen en scherp houden van leidinggevenden, et cetera. 

Desalniettemin ontbreekt binnen de korpsen een beleidslijn om De normaalste zaak van de 

wereld te implementeren en internationalisering en internationale samenwerking ook 

daadwerkelijk binnen alle werkprocessen te integreren. Freriks erkende dit ook in het 

interview: 

 

“Er is geen landelijk beleid, of geen regionaal beleid, op het besef van internationaal. 

Op school leren ze er wel iets van, maar marginaal. […] De vraag is wat wil je dat 

bekend is bij de medewerker, wat moet men weten.” 

Uit het interview met Rob Freriks, coördinator internationale betrekkingen Midden- en 

West-Brabant 

 

Ook qua communicatie blijkt er geen eenduidige lijn te zijn richting de medewerkers. Volgens 

Enny de Wit, groepschef van de perscluster en woordvoerder van de korpsleiding in Midden- 

en West-Brabant, zijn er de afgelopen jaren wel grote stappen gemaakt in de externe 

communicatie. Ze is zelf actief geweest met het opzetten van de overlegstructuur 

Communicatie Politie Benelux (CPB), waarin men tracht tot afstemming te komen met 

betrekking tot de gemeenschappelijke communicatie over bepaalde acties, problematiek, et 

cetera. Tegelijkertijd gaf ze aan dat er op het terrein van interne communicatie nog winst te 

boeken is:  

 

“We zouden veel meer kunnen laten zien van wat de toegevoegde waarde is en van 

wat we doen op resultaten en inspanningen. En dat het ook heel erg succesvol is. En 

daar doen we onszelf ook gewoon tekort.” 

Uit het interview met Enny de Wit, groepschef perscluster en woordvoerder 

korpsleiding Midden- en West-Brabant 

 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel respondenten aangaven niets tot zeer weinig in hun 

functie te merken van de invloed van het korpsbeleid op het gebied van internationale 

samenwerking. Veel respondenten gaven aan dat zij er wel het nodige van afwisten, omdat ze 

de CIB‟ers persoonlijk kenden, maar dat zij vanuit hun opereren op de werkvloer er weinig 

van meekregen. Zo zei Evink: “Leander (Witjes) houdt het bij mij wel warm”, maar dat de 

gemiddelde centralist (van de meldkamer) weinig zal merken van het korpsbrede beleid op dit 

onderwerp. Hoewel de onderzoeker geen centralist gesproken heeft geldt de opmerking van 

Evink wel in zijn algemeenheid: de respondenten, die operationeel werk verrichtten, of hun 

leidinggevenden,  merkten weinig van het nationale of korpsbeleid op dit terrein. Voorbeelden 

waaruit dit blijkt: 

 

 Mark Toonen gaf aan te weten dat er wel veel op strategisch niveau en “binnen 

bepaalde takken van sport binnen de politie” gebeurt, “maar hier betrekkelijk weinig”.  

 Jos van Bergen vertelde dat hij niet het idee had dat er binnen het korps en district veel 

belang aan internationale samenwerking wordt gehecht. Hij dacht dat het hogerop wel 

zou spelen, maar merkte daar zelf weinig van.  

 John Bakker wist wel het nodige over het beleid omdat hij Paul de Vrind en Rob 

Freriks persoonlijk kent. Tegelijkertijd zei hij hierbij: “Maar alle details ontgaan je.” 

Volgens Bakker heeft het beleid op dit terrein geen invloed op zijn eigen functioneren. 

 Op de vraag wat Toine Martens in zijn werk merkt van het beleid dat door het korps 

wordt gevoerd op het terrein van internationale samenwerking antwoordde hij: “Niets. 

Daar kan ik heel kort in zijn, niets.” Volgens Martens leent de “tak van sport” zich 
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minder goed voor bijvoorbeeld uitwisselingen, vanwege de vaak hectische 

werkzaamheden. 

 Cees Pasmans zei dat het op hogere niveaus allemaal wel geregeld is qua 

samenwerking en uitwisselingen, maar: “lokaal merk je daar weinig van terug.” 

 

Zoals uit deze voorbeelden blijkt geven veel respondenten aan dat er wel het een en ander op 

dit gebied gebeurt, maar dat dat geen betrekking heeft op hun eigen functie. De tegengestelde 

redenering lijkt eerder op te gaan: op specifieke structuren, als het Hazeldonk Project, het JHT 

en het bureau Dinxperlo-Süderwick, wordt veel ingezet, maar de gemiddelde politieman krijgt, 

op een enkele training over relevante verdragen na, weinig mee van het beleid of de visie op 

internationale samenwerking. Vanuit een normatief opzicht kan dit vanuit verschillende 

perspectieven worden benaderd, maar feit is dat uit de interviews blijkt dat er maar weinig 

van De normaalste zaak van de wereld doordruppelt naar de werkvloer.  

 

Hoewel het nationaal en korpsbeleid dus maar weinig effect heeft op de operationele tak, zijn 

er nog twee andere mogelijke vormen van socialisatie, die zich vooral op de werkvloer zelf 

afspelen. In de volgende twee subparagrafen wordt dieper op deze lagen van socialisatie 

ingegaan.  

5.2.2 Leidinggevenden hechten situationeel belang aan Europese 
samenwerking 

 

Een andere mogelijke vorm van socialisatie is wanneer iemands leidinggevende veel en 

nadrukkelijk belang hecht aan een bepaald onderwerp, in dit geval aan Europese politiële 

samenwerking. In deze subparagraaf komen de bevindingen met betrekking tot deze vorm van 

socialisatie aan bod.  

 

De ervaringen met deze vorm van socialisatie zijn sterk wisselend. Waar sommige 

respondenten aangaven het regelmatig met hun leidinggevende over Europese politiële 

samenwerking te hebben, gold dat voor anderen geheel niet. Ook de gesproken 

leidinggevenden stonden hier verschillend in. Deze waarneming sluit aan bij een opmerking 

die een groot deel van de respondenten maakte: de mate waarin en de manier waarop er 

binnen een team of unit belang wordt gehecht aan internationaal bewustzijn en internationale 

samenwerking is volgens hen sterk persoonsafhankelijk. Twee termen die in de internationale 

beleidskringen vaak worden genoemd en die Ruud Tromp en Paul de Vrind in de interviews 

ook aanhaalden, waren believers en non-believers. Tromp omschreef believers als mensen die 

heel snel geneigd zijn om zaken die op het internationale terrein spelen zich eigen te maken 

en er zich zorgen over te maken. Zij “prediken dat het moet gebeuren”, terwijl anderen, non-

believers, een meer afwachtende houding aannemen: “die knikken gewoon ja […] die gaan er 

echt niet harder voor lopen.” Volgens Tromp, en die visie wordt gedeeld door andere 

respondenten en door de bevindingen in deze subparagraaf, geldt dit ook voor de operationele 

tak. Er zijn al veel mensen die bezig zijn met het internationale, “maar de volle breedte is er 

nog niet.” Er zijn veel mensen die iets met „internationaal‟ hebben of doen, maar het is nog 

gefragmenteerd.  

 

Twee teamchefs die wat dat betreft heel anders tegenover het onderwerp stonden waren Jos 

Baars, van Montferland, en Tino van Ommen, van Gilze-Rijen en Dongen. Waar Baars veel 
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met het onderwerp bezig is en het hier zowel op districtsniveau als binnen het team veel over 

heeft, vindt Van Ommen het veel minder belangrijk: 

 

“Nou, ik mis het niet. Ik heb me de vraag gesteld, heb ik nou dingen gemist dus, dan is 

het antwoord nee. […] Het heeft mij in mijn functioneren als teamchef niet 

belemmerd.” 

Uit het interview met Tino van Ommen, teamchef Gilze-Rijen en Dongen 

 

Hoewel er dergelijke grote verschillen bestaan tussen de respondenten is er geen sprake van 

een willekeur. Zoals uit paragraaf 5.1 al bleek hangt de prioritering van leidinggevenden sterk 

samen met de spelende problematiek. Zo kan het verschil tussen Baars en Van Ommen 

grotendeels deels verklaard worden door het feit dat het team Montferland veel meer met 

internationale situaties te maken heeft dan het team Gilze-Rijen en Dongen. Ook andere 

leidinggevenden als De Vries, Martens, Van Deudekom en Evink benadrukten dat het in hun 

rol als leidinggevende vooral belangrijk was om mensen erop te wijzen hoe ze met concrete 

situaties om dienden te gaan en hen daar scherp in te houden. De communicatie vanuit 

leidinggevenden was bijna altijd gericht op situaties waar men in het werk mee te maken heeft. 

Zo zei Martens dat het onderwerp op zich wel leeft binnen het TGO, maar “het gaat altijd 

meer leven op het moment dat je er voor staat. […] Iedereen is zich er van bewust dat wij te 

maken hebben met internationale samenwerking. Niet iedereen is er dagelijks mee bezig om 

te kijken wat dat voor hem betekent, maar dat ben ik ook niet.” Voor leidinggevenden is het 

onderwerp Europese politiële samenwerking dus vooral situationeel van belang. Omdat 

dergelijke situaties voor het ene team vaker voorkomen dan voor het andere bestaan er grote 

verschillen in de mate waarin leidinggevenden hier belang aan hechten en over communiceren. 

De socialisatie hangt dus sterk samen met het proces van ervaring. 

5.2.3 Problematiek bepalend voor socialisatie op de werkvloer 
 

Een derde vorm van socialisatie is die op de werkvloer. Politiemensen worden niet alleen door 

leidinggevenden beïnvloed, maar ook door collega‟s en de cultuur die er heerst binnen een 

team. Desalniettemin blijken de bevindingen met betrekking tot deze vorm van socialisatie 

weinig te verschillen met die uit de voorgaande subparagraaf: ook voor de socialisatie op de 

werkvloer geldt dat spelende problematiek bepalend is voor de mate waarin men het over 

Europese politiële samenwerking heeft en voor het belang dat men er op de werkvloer aan 

hecht. Zo vertelde Johan de Vries dat ze het binnen de unit Milieu zelden over de 

internationale dimensie van het vak hebben en “als dat is, dan is dat vaak inderdaad in relatie 

tot een lopend onderzoek.”  

 

Bovenstaande impliceert dat er in teams die vaker met internationale problematiek te maken 

krijgen ook vaker wordt gesproken over het onderwerp. Dat blijkt ook uit de resultaten: in het 

Joint Hit Team is men er dagelijks over bezig, in het team Montferland is het ook regelmatig 

onderwerp van gesprek, terwijl er in het team Apeldoorn-Zuid vrijwel nooit over wordt 

gesproken. Hier blijkt opnieuw: het is de problematiek, en de ervaring, die de mate van 

socialisatie bepaalt.  

 

En hoe ziet die socialisatie er in concrete situaties nu uit? De Vries, Theunissen, Martens en 

Van Deudekom wezen erop dat het hierbij vooral gaat om het delen van relevante 

internationale contacten en ervaringen. Zij proberen hun eigen ervaringen op de medewerkers 

over te brengen, opdat deze op een effectieve wijze met een dergelijke situatie om kunnen 
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gaan. Er is dus niet zozeer sprake van socialisatie middels overtuiging, zoals in het theoretisch 

kader werd beschreven, maar door het helpen bij de ervaring. 

 

Een ander punt dat nog door twee respondenten werd genoemd is een behoudende cultuur. 

Volgens Erwin Kerstens en Anton de Bruijn kan het feit dat er amper over het onderwerp 

wordt gesproken op de werkvloer deels worden toegeschreven aan de behoudende cultuur op 

de Veluwe, zoals uit volgende citaten blijkt: 

 

“Ik denk sowieso dat de politie een vrij behoudende organisatie is als je het hebt over 

culturen. Het is, in ieder geval in Noord-Oost Gelderland vrij conservatief.” 

Uit het interview met Anton de Bruijn, hoofdagent team Apeldoorn-Zuid 

 

“Wat grappig dat je dat (of het onderwerp leeft op de werkvloer) nu vraagt. Kijk je 

vraagt dat aan iemand die werkt in het gebied op de Veluwe en dat is een vrij 

calvinistische cultuur hier op de Veluwe. En dat is vrij behoudend, met een sterke 

drang van we hebben het goed en laten we behouden wat we hebben. […] Dus dat 

leeft hier absoluut niet.” 

Uit het interview met Erwin Kerstens, teamchef districtsrecherche Noordwest-Veluwe 

 

Toch is uit het onderzoek onvoldoende gebleken of dit nu echt een bepalende factor is. Het is 

goed mogelijk dat het op de Veluwe niet leeft, omdat dit gebied wat verder van de grens ligt 

en de problematiek daardoor in mindere mate internationaal is. Desalniettemin valt niet uit te 

sluiten dat de behoudende cultuur in het gebied een rol speelt in de socialisatie en de attitude 

ten aanzien van Europese politiële samenwerking. 

5.2.4 Effect socialisatie beperkt 
 

Nu we hebben stilgestaan bij de drie mogelijke lagen van socialisatie volgt in deze 

subparagraaf een beknopte samenvatting. Zoals uit bovenstaande bleek is het effect van 

socialisatie op de attitude van politiefunctionarissen ten aanzien van Europese politiële 

samenwerking beperkt. Dit is niet omdat het proces socialisatie an sich geen effect heeft of 

kan hebben, maar omdat er weinig op wordt ingezet. Met De normaalste zaak van de wereld 

bestaat er een landelijke visie op internationalisering en Europese politiële samenwerking, 

waarin is vastgelegd dat een zeker bewustzijn voor elke politiefunctionaris noodzakelijk is en 

dat de internationale dimensie een integraal onderdeel van de werkprocessen moet worden. 

Desalniettemin bleek dat de implementatie van deze visie in de korpsen weinig effect heeft op 

de werkvloer, doordat een coherente lijn ontbreekt. Er zijn hierbij grote verschillen tussen 

leidinggevenden, en politiemensen in het algemeen, in de mate waarin zij belang hechten aan 

Europese politiële samenwerking en overgaan tot socialisatie. Dit hangt echter nauw samen 

met het proces ervaring: wanneer de problematiek een internationale dimensie kent en 

samenwerking vaker voorkomt, vormt het ook eerder een onderwerp van gesprek en wordt 

relatief vaker het belang van de samenwerking onderstreept. Socialisatie heeft dus zeker een 

potentieel effect op de attitude, doch de politiepraktijk blijkt vooral gericht op voorkomende 

situaties en hoe hierop in te spelen.  
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6. Conclusie 
 

 

Nu in de hoofdstukken 4 en 5 de resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd volgt in dit 

hoofdstuk de conclusie. Deze bestaat uit drie onderdelen. In de eerstvolgende paragraaf 

worden de belangrijkste punten uit het resultatenhoofdstuk nog eens genoemd en wordt een 

antwoord gegeven op de hoofdvraag van dit onderzoek, namelijk wat nu de mate van 

Europees denken bij politiefunctionarissen bepaalt. In paragraaf 6.2 wordt vervolgens een 

koppeling gelegd met het theoretisch kader: hoe hangen de bevindingen uit dit rapport nu 

samen met de theorie en welke nieuwe inzichten zijn hierbij verkregen? In de derde en laatste 

paragraaf komen tot slot de praktische implicaties aan bod, waarbij wordt ingegaan op twee 

belangrijke discussies rondom het Europees denken van politiefunctionarissen: a) in hoeverre 

is het nu belangrijk dat elke politiefunctionaris hierover beschikt, en b) hoe zou de mate van 

Europees denken verhoogd kunnen worden binnen de politie?  

 
6.1 Ervaring bepalend voor Europees denken van politiefunctionarissen 

 
In deze paragraaf wordt nog eens teruggeblikt op de resultaten uit de hoofdstukken 4 en 5 om 

een antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag van dit onderzoek. De hoofdvraag was, ter 

herinnering: 

 

Hoe kan de mate van  Europees denken bij Nederlandse politiefunctionarissen worden 

verklaard? 

 

In het theoretisch kader is ingegaan op wat we nu verstaan onder (de mate van) Europees 

denken en zijn verwachtingen genoemd over hoe dit Europees denken tot stand zou kunnen 

komen. Maar hoe ziet die attitude er nu uit in het geval van Nederlandse politiefunctionarissen 

die operationeel werk verrichten en welke processen hebben hier invloed op?  

 

In hoofdstuk 4 bleek dat er binnen de attitude van politiefunctionarissen ten aanzien van 

Europese politiële samenwerking een onderscheid kan worden gemaakt in drie verschillende 

aspecten: de waardering van Europese samenwerking, het bewustzijn van de Europese of 

internationale component van het werk en het belang dat iemand voor zijn werk hecht aan 

deze samenwerking. Opvallend was dat de waardering van Europese politiële samenwerking, 

op alle drie de dimensies, zeer positief is: de respondenten zagen het nut en de noodzaak van 

Europese samenwerking in en steunden verdere Europese integratie op dit terrein. De 

strategische en Europese dimensie moeten hierbij volgens de respondenten wel altijd het doel 

hebben om de operationele samenwerking te vergemakkelijken. Wat betreft het bewustzijn 

met betrekking tot de Europese dimensie van het politiewerk bleek dat de meeste 

respondenten zich „actief‟ bewust waren van deze dimensie. Dit betekent dat zij niet enkel 

tijdens de interviews, maar ook in hun dagelijkse werk nadenken over wat de Europese 

samenwerking voor hun werk betekent en wat hun visie hierop is. De verschillen tussen de 

respondenten bestonden vooral met betrekking tot het belang dat zij voor hun eigen werk 

hechtten aan Europese politiële samenwerking. Waar de ene respondent aangaf dit zeer 

belangrijk te vinden en hier ook regelmatig mee te maken te krijgen, was het voor een ander 

een nooit of slechts sporadisch voorkomend element van het werk.  

 

Hoe kan dit verschil in het belang nu worden verklaard? Hoofdstuk 5 leerde ons dat het type 

problematiek, en de eventueel daaruit volgende ervaringen met Europese samenwerking, 

hiervoor bepalend zijn. Wanneer deze problematiek, en dat geldt voor zowel de pijler 
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opsporing als voor handhaving en noodhulp, regelmatig Europese aspecten kent, dan zullen 

de ervaringen met Europese samenwerking relatief vaker voorkomen. Omdat deze ervaringen 

bij de respondenten bijna altijd positief bleken te zijn, geldt dat in een dergelijke context de 

respondenten relatief veel belang aan deze samenwerking hechtten. De invloed van 

socialisatie op de respondenten bleek veel beperkter. Hoewel er met „De normaalste zaak van 

de wereld‟ een landelijke visie op internationalisering en internationale samenwerking bestaat 

en er ook op het niveau van de twee korpsen het nodige gebeurt op het gebied van 

internationale betrekkingen, druppelt hiervan maar weinig door op de werkvloer. Er bestaan 

grote verschillen in het belang dat leidinggevenden, en politiemensen in het algemeen, 

hechten aan Europese politiële samenwerking, waarbij opnieuw de problematiek bepalend is: 

wanneer de problematiek een internationale dimensie kent en samenwerking voorkomt, vormt 

het ook eerder een onderwerp van gesprek en wordt relatief vaker het belang van de 

samenwerking onderstreept. Socialisatie kan zeker in potentie een effect hebben op de attitude, 

maar in de praktijk bleek dat in het geval van in het veld opererende politiefunctionarissen het 

vooral de ervaring is die de mate van Europees denken verklaart.  

 

Een belangrijke kanttekening die moet worden geplaatst is dat, omdat het bewustzijn en het 

belang grotendeels volgen uit de ervaringen, er redelijkerwijs van uit kan worden gegaan dat 

het bewustzijn onder politiefunctionarissen in het algemeen een stuk lager ligt. De reden 

hiervoor is dat relatief veel respondenten enige persoonsgebonden, onderzoeksgerelateerde of 

„blauwe‟ ervaring hadden, daar zij hier ook voor een deel op waren geselecteerd. Het beeld is 

hierdoor enigszins vertekend. Uit paragraaf 5.1.1 bleek bijvoorbeeld dat het aantal mensen dat 

op een uitwisseling gaat klein is. Waar de respondenten over relatief veel persoonsgebonden 

ervaringen beschikten zal dit in zijn algemeenheid lager liggen. Qua onderzoeksgerelateerde 

en „blauwe‟ ervaringen geldt dat hoewel er binnen de twee onderzochte korpsen duidelijke 

verschillen waarneembaar waren tussen de directe grensstreken en het binnenland, de 

verschillen tussen deze twee korpsen en korpsen meer landinwaarts nog groter zullen zijn. Het 

bewustzijn en het belang dat aan politiële samenwerking wordt gehecht zal daarom het grootst 

zijn bij: a) teams en politiemensen in grensgebieden, omdat de problematiek daar vaker 

grensoverschrijdend van aard is, en bij b) de kleine groep politiemensen die over 

persoonsgebonden ervaringen beschikt. Dit wordt nog versterkt doordat de socialisatie vooral 

plaatsvindt bij teams en functies waar er ook ervaring is met grensoverschrijdende 

samenwerking, en dus veel minder wanneer dit niet het geval is. Samengevat kan daarom het 

volgende antwoord op de hoofdvraag worden gegeven: 

 

 

6.2 Theoretische waarde 
 

De mate van Europees denken onder de respondenten van dit onderzoek was relatief 

hoog. De waardering van Europese politiële samenwerking is hierbij zeer positief. Met 

betrekking tot het bewustzijn en het belang dat aan Europese samenwerking wordt 

gehecht blijkt dat er verschillen kunnen bestaan. Deze verschillen kunnen worden 

verklaard door de ervaringen die respondenten hebben opgedaan met deze 

samenwerking, en slechts in beperkte mate door socialisatie. Daar waar de ervaringen 

het vaakst voorkomen zal dan ook de hoogste mate van Europees denken aanwezig 

zijn. Dit wordt nog versterkt doordat socialisatie binnen de twee korpsen vooral 

voorkomt op plekken waar er ook sprake is van ervaring. 
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Nu de hoofdvraag is beantwoord volgt in deze paragraaf een koppeling tussen de bevindingen 

van dit onderzoek met bovenstaande conclusie en de in hoofdstuk 2 behandelde theorie. Wat 

vertellen deze bevindingen ons nu over Europeanisering en het tot stand komen van attitudes? 

Aan de hand van deze twee theoretische thema‟s wordt getracht de uitkomsten breder te 

trekken en zullen ook nieuwe vragen worden opgeworpen.  

6.2.1 Europeanisering: individuele dynamiek 
 

Zoals in paragraaf 1.2 werd genoemd sluit dit onderzoek aan bij eerdere publicaties over 

Europeanisering. Bij de uiteenzetting over dit proces in paragraaf 3.1 zagen we dat er 

eigenlijk twee visies op Europeanisering zijn. Aan de ene kant van het spectrum staat het 

beeld van een top-down overdracht van regelgeving, beleid, structuren en instrumenten op 

nationale overheden. Daar tegenover staat Radaelli‟s visie, volgens wie er niet enkel een top-

down overdracht is, maar tevens een reactie van onderuit, dus bottom-up, waardoor een 

bredere dynamiek ontstaat. Zoals nu zal worden betoogd blijkt deze laatste visie een betere 

verklaring te bieden voor de invloed van Europa op politiefunctionarissen.  

 

Hoewel dit onderzoek niet gericht was op de invloed van het Europese integratieproces op de 

structuur en cultuur van de politieorganisatie, maar veeleer op individuele functionarissen, 

kan wel worden gesteld dat de directe impact op de in de operatie werkzame politiemensen 

beperkt lijkt. Europese regelgeving, Europees beleid en internationale verdragen hebben 

natuurlijk een effect op het functioneren van de politie, doordat er onder andere nieuwe 

instrumenten zijn ontstaan, er multilaterale prioriteiten worden bepaald en bevoegdheden 

steeds meer op elkaar raken afgestemd, maar op het niveau van de individuele functionaris is 

dit niet direct zichtbaar in de werkzaamheden. Wat betreft de mindset blijkt uit dit onderzoek 

dat er grote verschillen bestaan tussen politiefunctionarissen, die voortkomen uit de ervaring 

en socialisatie. De top-down visie volgend zouden de effecten van Europeanisering veel 

algemener merkbaar moeten zijn en het biedt dan ook geen goede verklaring voor deze 

verschillen.  

 

Een betere verklaring vormt de theorie van Radaelli. Hij wijst erop dat er vaak te snel een top-

down relatie wordt gelegd tussen Europese en nationale veranderingen. In plaats van een 

dergelijke overdracht ontstaat er volgens Radaelli veeleer institutionele dynamiek onder 

invloed van de EU-processen, waaruit ook bottom-up reacties kunnen ontstaan. Hierdoor is 

het aannemelijk dat er verschillen bestaan in de reactiewijze van lidstaten en instituties op het 

Europese integratieproces. Wanneer we deze lijn van redenatie doortrekken tot het individuele 

niveau is de koppeling met het concept attitude makkelijk gelegd: de attitude, het Europees 

denken dus, is onderhevig aan de processen ervaring en socialisatie. Doordat deze processen 

kunnen verschillen per geografische eenheid, functie en zelfs per persoon, ontstaat per 

individu een verschillende dynamiek en dus een verschillende Europese attitude. Het blijkt 

dus dat er condities zijn waaronder er in meer of mindere mate sprake is van Europeanisering, 

waarbij de mate waarin en de wijze waarop men met Europese situaties te maken krijgt de 

belangrijkste is. Nog beter dan in termen van top-down of bottom-up zou de Europeaniseirng 

op individueel niveau dan ook als individual dynamics kunnen worden getypeerd. Het is 

aannemelijk dat dit niet enkel geldt voor politiefunctionarissen, maar ook voor andere 

overheidsorganisaties waarin functionarissen uitvoerend werk doen, als scholen, ziekenhuizen, 

waterschappen, rechtbanken, et cetera. Verder onderzoek zou hier echter meer inzicht in 

moeten verschaffen.  
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Overigens is het maar zeer de vraag of politiefunctionarissen zelf ook zouden spreken van 

Europeanisering of Europees denken. Zij blijken over het algemeen erg praktisch ingesteld, 

waarbij ze trachten een bepaalde problematiek zo effectief mogelijk aan te pakken. Wanneer 

dit een grensoverschrijdende of Europese aanpak vereist, of wanneer een dergelijke aanpak 

nut heeft, dan wordt daar gebruik van gemaakt, maar wanneer dit niet het geval is dan geldt 

over het algemeen dat de EU niet zo belangrijk voor het eigen functioneren wordt gevonden. 

Europees denken gaat in het geval van deze politiefunctionarissen dan ook niet verder dan een 

zeker bewustzijn, een bepaalde waardering en het belang dat aan samenwerking wordt 

gehecht. Wat dat betreft is Radaelli‟s definitie van Europeanisering, die in paragraaf 2.1 aan 

bod is gekomen, in het geval van de politiële werkvloer (nog) niet van toepassing. Deze 

definitie luidde als volgt:  

 

“Processes of (a) construction, (b) diffusion, and (c) institutionalization of formal and 

informal rules, procedures, policy paradigms, styles, „ways of doing things‟, and 

shared beliefs and norms which are first defined and consolidated in the making of EU 

public policy and politics and then incorporated in the logic of domestic discourse, 

identities, political structures, and public policies.” (Radaelli, 2003, p. 30) 

 

Het gaat (nog) te ver om te spreken van het uit EU-beleid en -politiek volgend incorporeren 

van een bepaalde discours of identiteiten. In plaats daarvan lijkt de focus op Smith‟s (2001b) 

“broad attitudes” terecht: bij Europees denken gaat het in het geval van politiefunctionarissen 

om de brede attitudes ten aanzien van Europese samenwerking, en niet om een vaste 

denkwijze of mindset. Het zou dan ook interessant zijn in vervolgonderzoek de vergelijking te 

maken met uitvoerende overheidsfuncties waarin men (nog) meer met Europese 

samenwerking te maken heeft of met op de EU gerichte beleidsfuncties. De vraag hierbij zou 

kunnen zijn of bredere en diepere ervaringen met dit soort samenwerking op een gegeven 

moment wel tot een verandering in de mindset leiden. Hoe zit het bijvoorbeeld bij de 

Coördinatoren Internationale Betrekkingen (CIB-ers)? Omdat dergelijke samenwerkingen 

voor hen wel de core business vormen zou het goed mogelijk zijn dat zij Europees denken in 

de letterlijke zin en dat Radaelli‟s Europeanisering dichter wordt benaderd.  

6.2.2 Ervaring en socialisatie bruikbare verklaringen 
 

Wat betreft de theorie over attitudes bleek de theorie dat deze gevormd worden door ervaring 

en socialisatie zeer bruikbaar te zijn om te verklaren hoe deze tot stand komen in het geval 

van politiefunctionarissen. Opvallend was dat de invloed van deze twee processen niet gelijk 

was. Ervaring blijkt in de politiepraktijk vaker voor te komen en dan ook een sterker effect te 

hebben dan socialisatie. Sterker, socialisatie vindt vrijwel alleen plaats wanneer er ook sprake 

is van ervaring en mensen het hierdoor belangrijk zijn gaan vinden. Socialisatie heeft dus niet 

enkel een potentiële invloed op de attitude, andersom geldt ook dat een positieve attitude en 

een groot belang kunnen leiden tot verdere socialisatie. In vervolgonderzoeken zou het 

interessant zijn dieper op het proces socialisatie in te duiken. Een vergelijking tussen 

organisaties waarin er verschillende maten van socialisatie zijn zou meer inzicht kunnen 

verschaffen in het effect hiervan op attitudes.  

 

Een zeer bruikbaar onderscheid dat in de resultaten is gemaakt met betrekking tot de attitude 

is de opdeling in waardering, bewustzijn en belang. Deze opdeling bood de mogelijkheid de 

verschillen en overeenkomsten tussen respondenten en de invloed van ervaring en socialisatie 
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hierop beter te kunnen verklaren. Hoewel de potentiële invloeden van socialisatie in dit 

onderzoek niet goed duidelijk werden, doordat deze zeer beperkt was, blijkt dat ervaring 

vooral een effect heeft op het bewustzijn en het belang. De waardering was eigenlijk bij 

vrijwel iedere respondent positief. Men lijkt er van doordrongen dat samenwerking nodig is 

om internationale criminaliteit op een effectieve wijze aan te kunnen pakken. Dit lijkt vooral 

uit een maatschappelijke socialisatie voort te komen: in een tijd waarin processen als 

globalisering en het vervagen van grenzen heel normaal worden gevonden zal ook de politie 

hierin meemoeten. Bij de ervaring viel op dat de enkele negatieve ervaringen weinig invloed 

hebben op de attitude. Het lijkt erop dat van de ervaring an sich al een tamelijk sterk positief 

effect uitgaat. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat geen enkele respondent hele negatieve 

ervaringen had of tegen erg grote knelpunten aanliep.  

 

Interessant is ook dat de veronderstelde hiërarchie tussen de drie dimensies (waarvan de 

dimensie met betrekking tot Europese integratie in het algemeen dus al vervangen was door 

die van strategische samenwerking) niet op lijkt te gaan. In het geval van 

politiefunctionarissen lijkt het redelijk te spreken van Europees denken wanneer de attitude 

ten aanzien van de eerste dimensie, dus die van operationele samenwerking, positief is en 

wanneer er sprake is van een zeker bewustzijn (dus minimaal latent). De andere twee 

dimensies spelen ook zeker wel een rol in de attitude, maar de respondenten onderstreepten 

telkens dat deze lagen van samenwerking in dienst moeten staan van de werkvloer. Europese 

samenwerking, en het daaruit volgende Europees denken, zou gericht moeten zijn op het 

behalen van Europese operationele resultaten.  

 

Omdat het onderzoek een tijdsopname was van de attitudes van de respondenten en geen 

inzicht verschaft in de ontwikkeling van deze attitudes is het moeilijk om hier iets van te 

zeggen. Toch lijkt postdecisional dissonance in een bepaalde mate voort te komen, vooral in 

aansluiting op de ervaring. Politieagenten die totaal niet of sporadisch met internationale 

situaties te maken zullen over het algemeen weinig belang hechten aan Europese politiële 

samenwerking en het, zoals in het geval van enkele respondenten, een „ver van m‟n bed show‟ 

noemen. Wanneer zij vervolgens wél met dergelijke situaties te maken krijgen ontstaat een 

conflict tussen enerzijds de attitude en anderzijds het gevraagde handelen. In zo‟n geval moet 

het individu volgens de postdecisional dissonance theorie of de attitude of het handelen 

wijzigen. Er was zeker één respondent die over een dergelijke attitudeverandering vertelde, 

namelijk Theo Copper. De projectleider van Hazeldonk vertelde dat hij in vroegere functies 

veel minder belang hechtte aan Europese samenwerking, maar doordat hij er later in zijn 

carrière mee te maken kreeg ontwikkelde hij onder invloed van die ervaringen een veel 

diepere attitude. Het is zeer plausibel dat dit opgaat voor meer operationeel werkzame 

politiemensen die in dergelijke situaties terechtkomen. Omdat dit onderzoek hier onvoldoende 

inzicht in verschaft zou vervolgonderzoek hier meer duidelijkheid over kunnen geven.  

6.3 Praktische implicaties 
 

Nu er een terugkoppeling op de theorie is gemaakt rest de vraag wat de resultaten van dit 

onderzoek voor praktische implicaties met zich mee brengen. In deze paragraaf wordt daarom 

ingegaan op twee voor de praktijk relevante discussies: a) hoe belangrijk is Europees denken 

voor politiemensen? en b) hoe zou de mate van Europees denken kunnen worden verhoogd? 

 

Met betrekking tot de eerste vraag, hoe belangrijk is het nu dat elke operationeel werkzame 

politiefunctionaris over een bepaalde mate van Europees denken beschikt, bestond een 

tweedeling tussen de respondenten. Respondenten op strategische en beleidsmatige functies 
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vonden, net als in de operatie werkzame respondenten die al over een hoge mate van 

Europees denken beschikten, dat het voor iedere politiefunctionaris goed zou zijn als ze 

minimaal een bepaald bewustzijn en een zekere kennis hebben over de internationale 

dimensie van het politiewerk. Deze opvatting correspondeert ook met de landelijke visie „De 

normaalste zaak van de wereld‟. Hiertegenover staan enkele respondenten die stellen dat zij 

in hun werk nooit of slechts sporadisch met internationale situaties te maken krijgen en er om 

die reden ook geen belang aan hechten om bepaalde kennis of competenties op te doen, of 

zich een zeker bewustzijn eigen te maken. Omdat zij in hun dagelijkse werk met tal van 

andere zaken worden geconfronteerd worden ook de prioriteiten anders gelegd. Hoewel dit 

een begrijpelijke gang van zaken is sluit de onderzoeker zich toch aan bij de eerste visie. In 

een wereld waarin grenzen steeds meer aan belang inboeten en internationale uitwisselingen 

van personen, geld, producten, et cetera steeds vaker voorkomen, kan elke politieagent, of het 

nu in Den Helder of in Winterswijk is, worden geconfronteerd met internationale situaties, die 

soms een andere aanpak van hem kunnen vragen dan bij meer lokale situaties het geval is. 

Een zekere mate van Europees denken mag om die reden van hem of haar worden verlangd, 

waarbij de minimale vereiste een bepaalde basiskennis over Europese politiële samenwerking 

en een latent bewustzijn is, opdat er wanneer een dergelijke situatie zich voordoet ook 

effectief op kan worden ingespeeld. Waar die kennis en dat bewustzijn dan precies uit zouden 

moeten bestaan zou een geschikt onderwerp zijn voor een vervolgonderzoek. Dit onderzoek 

heeft daar al een voorzetje voor gegeven en enkele relevante zaken aangestipt, als een zeker 

cultureel bewustzijn, kennis van buitenlandse wetgevingen en politieorganisaties, kennis van 

verdragen die betrekking hebben op de operationele samenwerking, zoals Enschede, en een 

zekere taalvaardigheid, waarbij niet alleen Engels, maar in bepaalde grenskorpsen ook zeker 

Duits en Frans van toegevoegde waarde zouden zijn.  

 

Hoewel zojuist werd genoemd dat een zeker bewustzijn en kennis van een politieprofessional 

mag worden verwacht, ligt hier ook een taak voor de politieorganisatie, waaronder de korpsen. 

Het gaat dan om de vraag hoe de mate van Europees denken verhoogd zou kunnen worden. 

Uit dit onderzoek is gebleken dat er met name op het terrein van socialisatie nog de nodige 

winst kan worden geboekt. Hoewel de korpsen Midden- en West-Brabant en Noord- en Oost-

Gelderland relatief veel aandacht besteden aan internationale samenwerking geldt dat de visie 

„De normaalste zaak van de wereld‟ erg gefragmenteerd lijkt te worden doorgevoerd. Ook 

binnen de korpsen mist een eenduidige aanpak en bijbehorende communicatie richting álle 

medewerkers. Hoewel er in Midden- en West-Brabant al stappen zijn gemaakt om meer 

afstemming te vinden in de externe communicatie, binnen het CPB, ontbreekt een dergelijke 

aanpak richting de eigen organisatie vrijwel geheel. Dit zou echter grote winst kunnen 

opleveren, en wel om drie redenen:  

 

a) Door erover te communiceren wordt het bewustzijn met betrekking tot Europese 

politiële samenwerking vanzelf vergroot, daar medewerkers er dan vaker mee worden 

geconfronteerd.   

b) Veel respondenten gaven aan wel te weten dat er op strategisch niveau het nodige 

wordt gedaan op het gebied van Europese politiële samenwerking, maar zeiden 

tegelijkertijd dat ze maar weinig meekrijgen van de precieze activiteiten en wat dit het 

korps, en de politie in het algemeen, nu oplevert. Middels een coherent 

communicatiebeleid op dit terrein zou beter kunnen worden uitgedragen wat het korps 

nu op dit terrein wil bereiken en wat het van z‟n medewerkers verwacht. 
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c) Een bijkomend voordeel is dat er op het terrein van Europese politiële samenwerking 

nu nog veel dubbelop gebeurt. Korpsen en teams ontwikkelen vaak dezelfde of 

gelijksoortige initiatieven waar geen afstemming tussen plaatsvindt. Door een beter 

communicatiebeleid, wellicht ook op nationaal niveau, zou hier een efficiëntieslag in 

kunnen worden gemaakt door middel van bijvoorbeeld het uitwisselen van ervaringen, 

best practices, et cetera.  

 

Naast een dergelijk communicatiebeleid zou er ook winst kunnen worden geboekt door de 

aandacht voor het onderwerp in trainingen, congressen, bijeenkomsten, 

functioneringsgesprekken, et cetera te verhogen. In Noord- en Oost-Gelderland worden al 

cursussen Duits gegeven en in beide korpsen zijn er een aantal trainingen met betrekking tot 

relevante verdragen. Door dergelijke trainingen vaker en korpsbreed uit te zetten kunnen 

remmende barrières, als een gebrekkige talenkennis, worden beslecht en het bewustzijn 

worden vergroot. Hoewel dit onderzoek zich niet op het politieonderwijs richt, is het goed 

denkbaar dat hier ook een rol voor de PolitieAcademie is weggelegd, omdat hier bij uitstek 

mogelijkheden tot socialisatie liggen. Door politiefunctionarissen in hun opleiding al te 

wijzen op de internationale dimensie van het vak en dit te behandelen als een integraal 

onderdeel van het werk, zal dit ook als steeds normaler worden ervaren en niet meer als “iets 

dat erbij komt”. Omdat uit dit onderzoek is gebleken dat het ervaren van grensoverschrijdende 

samenwerking leidt tot een relatief hogere mate van Europees denken zou het een goed idee 

zijn om ook hierop in te zetten. Een ervaring als een Gemeinsames Donnerstag, waarin 

politiemensen actief samenwerken met hun Duitse collega‟s, is niet alleen functioneel nuttig, 

maar is ook zeer effectief voor het verhogen van het bewustzijn en de waardering ten aanzien 

van dergelijke samenwerkingen.  

 

Duidelijk mag zijn dat er op het gebied van socialisatie nog vele mogelijkheden liggen. Een 

belangrijke opmerking hierbij is wel dat het nodig is om dergelijk beleid centraal uit te zetten. 

Men moet al aan de top van de organisatie doordrongen zijn van het belang van dit onderwerp 

en bereid zijn hier op in te zetten, omdat anders een gefragmenteerde, persoonsafhankelijke 

uitvoering ontstaat, zoals die nu al zichtbaar is. Enkel door een coherent beleid te voeren, dat 

van bovenaf wordt ingezet, kan worden bereikt dat Europese politiële samenwerking ook 

daadwerkelijk „de normaalste zaak van de wereld‟ wordt voor alle politiefunctionarissen. 

Europees denken is daarbij niet enkel een voor de politieprofessional gewenste mindset, het is 

tevens een voorwaarde om tot een effectieve Europese politiële samenwerking te komen, 

waarbij opereren en samenwerken over de landsgrenzen heen niet langer als een beperking 

wordt ervaren, maar als een uitdaging en een verrijking van het politiewerk. 
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Bijlage 1: Lijst van afkortingen 
 

 

CEPOL:  College Européenne de Police 

CIB’er: Coördinator Internationale Betrekkingen  

CPB:  Communicatie Politie Benelux 

DEA:  Drug Enforcement Administration 

EC:  Europese Commissie 

EP:  Europees Parlement 

EU:  Europese Unie  

IPA:  International Police Association 

IRC:   Internationaal Rechtshulp Centrum 

JHT:  Joint Hit Team 

MWB:  Korps Midden- en West-Brabant 

NCTb: Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding 

NOG:   Korps Noord- en Oost-Gelderland 

RIO:  Regionale Informatie Organisatie 

RvH:  Raad van Hoofdcommissarissen 

RvM:  Rad van Ministers (van de EU) 

TGO:  Team Grootschalige Opsporing 

TISPOL: European Traffic Police Network  

UNICRI: United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute  

UNHCR:  United Nations High Commisioner for Refugees  

vtsPN:  Voorziening tot samenwerking Politie Nederland  
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Bijlage 3: Overzicht respondenten 
 

 

Naam: Datum van het 

interview: 

Functie: Plaats van het 

interview: 

Mark Toonen 15 april 2011 Operationeel chef 

districtsrecherche  

Breda  

Jos van Bergen 15 april 2011 Rechercheur 

districtsrecherche en 

Team Grootschalige 

Opsporing 

Breda 

Ruud Peters 19 april 2011 Wijkagent Tilburg 

(Wilhelminapark)
13

 

Valerie Fiddelers 19 april 2011 Wijkagent Tilburg 

(Wilhelminapark) 

Tino van Ommen 20 april 2011 Teamchef Gilze-Rijen 

en Dongen 

Rijen 

Joris Theunissen 20 april 2011 Operationeel chef  Rijen 

Ruud Tromp 21 april 2011  Senior beleidsadviseur 

internationalisering 

NPI/ vtsPN 

De Bilt 

Cees Pasmans 27 april 2011  Wijkagent Tilburg (Brucknerlaan)  

John Bakker 27 april 2011 Kwartiermaker 

Infodesk Regionale 

Informatie Organisatie 

Breda 

Johan de Vries 28 april 2011  Unithoofd Milieu, 

Divisie Operationele 

Ondersteuning 

Breda 

Toine Martens 3 mei 2011 Teamchef Team 

Grootschalige 

Opsporing 

Oosterhout (NB) 

Leander Witjes 4 mei 2011  Coördinator 

Internationale 

Betrekkingen Oost-

Nederland 

Apeldoorn 

Erik Spronk 4 mei 2011 Chef sectie Regionale 

Projecten, Divisie 

Bedrijfsvoering. 

Voorheen onder meer 

teamchef Aalten en 

Dinxperlo 

Apeldoorn 

Marinus van 

Deudekom 

6 mei 2011  Operationeel chef. 

Voorheen onder meer 

groepsleider Joint Hit 

Team 

Tilburg (Binnenstad) 

Sjaak Bax 10 mei 2011 Senior adviseur Beleid 

en Ontwikkeling IPOL 

Zoetermeer 

Erwin Kerstens 11 mei 2011 Teamchef 

districtsrecherche 

Noordwest-Veluwe 

Harderwijk 

Tim Scharloo 12 mei 2011  Verbindingsambtenaar 

Internationaal 

Veldhoven 

                                                 
13

 Bij plaatsen met meerdere teams staat het bureau, indien relevant, tussen haakjes vermeld.   
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Rechtshulp Centrum 

Zuid 

Rinus Kuiling 13 mei 2011  Wijkagent  ‟s Heerenberg 

Jos Baars 13 mei 2011 Teamchef team 

Montferland 

Didam 

Anton de Bruijn 17 mei 2011  Hoofdagent: 

incidentenafhandeling, 

plaatsvervangend 

wijkagent & 

praktijkcoach 

Apeldoorn 

Ad Evink 17 mei 2011 Vervangend teamchef 

meldkamer Oost-

Nederland 

Apeldoorn 

Rob Freriks 18 mei 2011  Coördinator 

Internationale 

Betrekkingen Midden- 

en West-Brabant en 

Zeeland 

Tilburg 

Enny de Wit 18 mei 2011 Groepschef Perscluster 

en Woordvoerder 

Korpsleiding 

Tilburg 

Koen Verhoeven 24 mei 2011  Groepsleider Joint Hit 

Team 

Roosendaal 

Theo Copper 24 mei 2011 Projectleider 

Hazeldonk 

Roosendaal 

Annelore Roelofs 26 mei 2011  Korpschef Noord- en 

Oost-Gelderland 

Apeldoorn 

Paul de Vrind 27 mei 2011  Coördinator 

Internationale 

Betrekkingen Midden- 

en West-Brabant en 

Zeeland 

Tilburg 

 

Observaties: 
 

 Cursus natuurbrandonderzoek, 3 mei 2011, Harskamp 

 Joint Hit Team, 24 mei 2011, Roosendaal 
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Bijlage 4: Tijdspad 
 

 

Het tijdspad van dit onderzoek was als volgt: 

 

 

Februari – maart 2011 Opstellen van het onderzoeksvoorstel 

Maart – april 2011 Schrijven van het theoretisch kader en 

het bepalen van de methoden en 

technieken 

April – mei 2011 Onderzoeksperiode: afnemen 

interviews, documentenanalyse en 

observaties 

Eind mei – juni 2011 Schrijven van het onderzoeksrapport 
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Bijlage 5: Topiclijst semi-gestructureerde interviews 
 

Voor de behandeling van de topics wordt in elk interview eerst gevraagd naar een 

functieomschrijving.  

 

Onderzoeksvragen 1 t/m 3: de attitudes ten aanzien van de drie dimensies van Europese 

politiële samenwerking: 

 

Topic 1: gevoelens, mening, overtuigingen ten aanzien van Europese politiële samenwerking   

 

Topic 2a: positie anderen (collega‟s) ten opzichte van de Europese dimensie.   

Topic 2b: mening over positie anderen 

 

Onderzoeksvraag 4: de structuur van de Europese dimensie binnen korps x 

 

Topic 3: wijze waarop Europese dimensie binnen het korps is vormgegeven 

 

Topic 4a: wijze waarop politiefunctionaris in werkzaamheden in aanraking met Europese 

dimensie komt (mandaat/ taakstelling) 

Topic 4b: hoeveelheid hieraan besteedde tijd 

 

Onderzoeksvraag 5: ervaring met de Europese dimensie: 

 

Topic 5: ervaring(en) van korps 

 

Topic 6: individuele eerdere ervaring(en) 

 

Onderzoeksvraag 7: de rol van de Europese dimensie binnen de korpscultuur: 

 

Outlook/ visie: 

Topic 7a: normen/ assumpties  

Topic 7b: prioriteit  

 

Onderzoeksvraag 8: socialisatie van politiefunctionarissen: 

 

Topic 8: wijze(n) waarop (culturele) assumpties/ normen worden overgedragen 

(training, werving, carrière, coördinatie, etc.) 

 

Topic 9: sancties/ incentives.  

 

Onderzoeksvraag 10: andere aspecten 

 

Topic 10.: overige zaken die rol spelen 

 

Buiten onderzoeksvragen: 

 

Topic 11: knelpunten 
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Topic 12: ideeën over verbetering 

 

 

In het volgende overzicht wordt weergegeven welke topics aan welke functietypes zijn 

gevraagd: 

 

Functietype Topics 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Korpsleiding x x     x x x x x x 

Beleidsmedewerkers  x x  x  x x x x x x 

Operationeel 

leidinggevenden  

x x  x  x x x x x x x 

Operationeel 

politiefunctionarissen 

(niet-leidinggevend) 

x x  x  x x x x x x x 

 

  



 

De normaalste zaak van de wereld? 
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Bijlage 6: Overzicht codes analyse 
 

1. Functie 

1.1 Huidige functie 

1.2 Eerdere functie(s) 

1.3 Opleiding 

 

2. Ervaring 

2.1 Persoonlijk 

2.1.1 Reizen 

2.2 Opleiding 

2.3 Eerder werk 

2.3.1 Onderzoeken 

2.3.2 Uitwisselingen 

2.4 Huidige werk 

2.4.1 Onderzoeken  

2.4.2 Uitwisselingen 

2.4.3 Grensoverschrijdende criminaliteit 

2.4.4  Nabijheid grens versterkt bewustzijn 

2.4.5 Verschillen per functie 

2.4.6 Trainingen 

2.4.7 Buitenlanders in werkgebied 

2.4.8 Samenwerking op de werkvloer 

 

3. Cultuur & Socialisatie 

3.1 Opleiding 

3.2 Korpsbeleid en –cultuur 

3.2.1 Merkt niks van korpsbeleid 

3.2.2 Praktische invulling 

3.2.3 Traingen/ Cursussen/ Uitwisselingen 

3.2.4 Carrièremogelijkheden 

3.2.5 Behoudende cultuur 

3.2.6 Verschillen binnen het korps 

3.2.7 Bottom-up initiatieven  

3.3 Collega‟s 

3.3.1 Niet iedereen bewust 

3.3.2 Scherp houden/ attenderen 

3.3.3 Delen ervaringen/ contacten 

3.3.4 Situatie bepalend 

3.3.5 Bewustzijn aanwezig 

3.4 Leidinggevenden  

3.4.1 Scherp houden/ attenderen 

3.4.2 Leidinggeven in het algemeen 

3.4.2.1 Essentieel onderdeel functie 

3.4.3 Eigen leidinggevende rol 

3.4.4 Rol eigen leidinggevende 

3.4.4.1 Over concrete situaties 
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4. Attitude 

4.0.1 Niet voor iedereen nodig 

4.1 Operationeel/ tactisch samenwerken 

4.1.1 Signaalfunctie 

4.1.2 Situationeel 

4.1.2.1 Persoonlijk contact belangrijk 

4.1.2.2 Rekening houden met cultuur, wetgeving 

4.1.3 Voordelen informatie-uitwisseling (politie-politie), registratie 

4.1.4 Noodzaak, criminelen stoppen niet bij grens 

4.2 Strategisch samenwerken 

4.2.1 Werkt relativerend 

4.2.2 Verkrijgen nieuwe inzichten, werkwijzen, etc. 

4.2.3 Anticiperen op problematiek 

4.2.4 Nodig voor afstemming 

4.3 Europese politiële beleidsontwikkeling 

4.3.1 Juridisch: niet passend 

4.3.2 Politieel: niet passend 

4.3.3 Operationeel nut voorop 

4.3.4 Europese structuren onbekend 

4.3.5 Europese afstemming (juridisch en politioneel) nodig 

4.3.6 Ver van m‟n bed show 

4.3.7 Vergemakkelijkt de samenwerking 

4.4 Europese integratie in het algemeen 

4.4.1 Toejuichen 

4.4.2 Ver van m‟n bed show 

4.4.3 Wel behoud eigen cultuur 

4.4.4 Behoud grenzen 

 

5. Knelpunten & Verbeterpunten 

5.1 Gaat over algemeen goed 

5.2 Contacten en informatie toegankelijker 

5.3 Meer uitwisselingen 

5.4 Rechtshulpverzoek niet soepel 

5.5 Taal 

5.6 Gelijktrekken wetgeving, bevoegdheden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


