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TEN GELEIDE

Hoe hou je het vol?!*
Janine Janssen
Gezien de populariteit van politieseries zou de indruk kunnen ontstaan dat niets
zo ontspannend is als werk in de veiligheidszorg. Wie zit er na een dag hard werken nu niet graag onderuitgezakt thuis op de bank te genieten van een spannende
film? Daar waar ons op tv het werk in de veiligheidszorg als onderhoudende hapklare brokken wordt gepresenteerd, is de realiteit echter een andere. Uit cijfers
van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt bijvoorbeeld dat hulpverleners
van de brandweer en van de politie van alle beroepsgroepen het hoogste ziekteverzuim hebben. In 2017 was gemiddeld 8,1% van de personeelssterkte ziek. De
gemiddelde politieagent was van elke honderd werkdagen acht dagen ziek. Een
deel van het hoge verzuim komt door langdurig zieke werknemers. Bij één op de
zes politie- en brandweermensen duurde het meest recente verzuim meer dan
vier weken. Een algemeen directeur heeft een gemiddeld verzuim van 1,4%.
Hoewel bij deze cijfers enige nuanceringen passen – met een gebroken been kan
wel kantoorwerk worden gedaan, maar niet een brandweerladder worden bestegen –,1 baren deze cijfers toch zorgen. Want we verwachten nogal wat van professionals in de veiligheidszorg. Ze houden zich bezig met preventie, aanpak, opsporing en vervolging van vaak complexe casuïstiek. Handhaven in een zaak van huiselijk geweld of de begeleiding van een zedendelinquent vraagt niet alleen inhoudelijk iets van een professional. Die moet uiteraard kennis van de inhoud van de
problematiek hebben en daarnaast weten hoe de veiligheidszorg in elkaar steekt
en dus weten met wie en hoe er verder samengewerkt moet worden. Een en ander
vraagt ook iets van de professional als mens. Hoewel oordelen in ons systeem een
taak van de rechter is, wordt die professional dagelijks met zaken geconfronteerd
waar hij of zij als mens ook een morele visie op heeft. Het is uiteraard een vereiste
van professionaliteit om persoonlijke voor- of afkeuren voor je te houden, maar
het kan toch allemaal te veel worden als je dag in dag uit met de negatieve aspecten van de samenleving wordt geconfronteerd.
Waar het om gaat is dat een professional weerbaar is, dat wil zeggen dat hij of zij
in staat is om onder moeilijke omstandigheden te kunnen blijven functioneren.
*
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Weerbaarheid kent verschillende elementen. Een professional moet fysiek in
staat zijn zijn of haar taak uit te oefenen. Mentaal dient een professional grip te
hebben op de eigen taken om onder uitdagende omstandigheden te kunnen functioneren. En tot slot is ook moreel grip nodig om goed te kunnen werken. Het
gaat in dit verband ook om zingeving en integriteit. Al die verschillende aspecten
van weerbaarheid dienen met elkaar in balans te zijn. We hebben niks aan professionals die alleen fysiek hun mannetje staan, mentaal en moreel moet ook een en
ander op orde zijn.2 Hoewel in de veiligheidszorg inmiddels ook allerhande vormen van techniek hun entree hebben gevonden, blijven mensen toch het grootste
goed: het is mensenwerk. We moeten dan ook zuinig blijven op al die professionals. Ten burele van de redactie verzuchten wij ook wel eens ‘hoe houden ze het
vol?!’ als we de stukken lezen die ons worden voorgelegd over de beroepspraktijk.
Om die reden heeft de redactie van PROCES besloten een themanummer aan de
weerbaarheid van de professional te wijden. We doen dat niet zoals nu ook in het
debat over pensioenen gebeurt over de vraag of zwaar belaste mensen eerder zouden moeten stoppen met werken.3 We richten ons op het hier en nu: wat speelt er
momenteel en wat zou er in het hier en nu moeten gebeuren of waar zou rekening
mee moeten worden gehouden om een en ander voor professionals werkbaar te
maken en te houden? Hiervoor zijn verschillende aspecten van weerbaarheid kort
aangestipt. Op de fysieke weerbaarheid na komen die diverse betekenissen van
weerbaarheid in dit themanummer aan bod.
Allereerst leggen we een relatie met kenmerken van casuïstiek die door professionals behandeld wordt. Martina Althoff, Janine Janssen en Anne-Marie Slotboom
gaan in op de vraag waarom het ook voor de weerbaarheid van professionals
belangrijk is dat zij goed inzicht hebben in genderverhoudingen bij de aanpak van
veiligheidsvraagstukken. Julia Wilpert, Marije Keulen-de Vos, Minne De Boeck en
Kasia Uzieblo brengen verslag uit van een symposium over de impact van het werken met zedenplegers op professionals. Sylvia van Dooren, Janine Janssen, Emile
Kolthoff en Nanne Vosters zoomen tot slot in op de relatie tussen huiselijk
geweld en georganiseerde misdaad. Het komt voor dat zich huiselijk geweld
afspeelt in kringen die ook betrokken zijn bij zware vormen van criminaliteit. Wat
komt er dan zoal kijken bij de samenwerking tussen verschillende schakels in de
veiligheidszorg? Wat betekent het aanpakken van dit soort meervoudige complexe casuïstiek voor de weerbaarheid van de professional?
Daarna staan we stil bij verschillende schakels in de veiligheidszorg. In het PROCESperikel vertelt Petra Weijman over haar werk in het gevangeniswezen.
Vivienne de Vogel en Jacqueline Bosker nemen ons mee naar het forensisch
sociale domein, en Henk Sollie naar de politie. Mustapha Aoulad Hadj, Rob Straver en Janine Janssen staan stil bij het werk van de sociale professional. Margriet
Maris introduceert ons bij de vertrouwenspersonen. Tot slot vraagt Jeroen ten
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www.politieacademie.nl/weerbaarheid.
www.ad.nl/ad-werkt/werkgevers-willen-lijst-zware-beroepen-die-eerder-met-pensioenkunnen~a53a6b10/.
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Voorde zich in het PS van een redacteur, naar aanleiding van de ontwikkelingen
in Polen, af hoe het met de weerbaarheid van rechters is gesteld.
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