Als agent, maar dat geldt voor iedere werknemer in Nederland, heb je recht op een veilige
werkomgeving. Als agent begeef je je wel eens in gevaarlijke en onveilige omstandigheden,
maar dat bedoel ik niet, want dat hoort gewoon bij het werk.
Ik bedoel het wettelijke recht op een veilige en gezonde werkomgeving. Voor werknemers
‘in burgerlijke openbare dienst’ is zelfs een aparte wet opgenomen. Daar is een
Arbeidsomstandighedenbesluit voor gemaakt die in de wet staat.
De overheid overtreedt de wetten die zij zelf gemaakt heeft. Want de
arbeidsomstandigheden bij de politie zijn niet veilig. Bijvoorbeeld omdat we opdrachten
krijgen die het gevaar vergroten, zoals het inzetten van maximaal geweld tegen
demonstranten.
Je leert op de opleiding niet voor niets om, indien je geweld toe moet passen tijdens je werk,
dat zo laag mogelijk in te steken. Dat is bedoeld voor bescherming van de burger maar ook
ter bescherming van jezelf. Wanneer je direct maximaal geweld toepast is het risico groot
dat omstanders zich ermee gaan bemoeien. Dat lokt dus meer geweld uit. En dat vergroot de
onveiligheid. Daarmee wordt niet alleen de politiewet overtreden maar ook de Arbowet.
Wanneer je als werkgever toelaat dat agenten de geweldinstructies overtreden met
buitenproportioneel geweld dan overtreedt de agent de politiewet, en de korpsleiding de
politiewet en de Arbowet.
Al dat geweld gericht tegen burgers, en het laatste jaar steeds meer tegen demonstranten,
vergroot dus de onveiligheid. Daarbij komt dat agenten zoals ikzelf die dit aan de orde willen
stellen te maken krijgen met een werkgever, de korpsleiding, die jou bedreigd met ontslag
wegens ongeschiktheid. Begrijpt u goed wat ik zeg?
In die Arbowet staat ook iets over psychsociale omstandigheden. Dat is zeg maar de
psychische veiligheid waarop je recht hebt. Het dreigen met ontslag van agenten die hun
zorgen over hun lichamelijke en psychische veiligheid aan de orde stellen is een flagrante
overtreding van tal van wetten. Met het toelaten van pesterijen en treiterijen van collega’s
die zich hier tegen verzetten breng je als werkgever de psychische gezondheid van je eigen
werknemers in gevaar. En dat voor een overheidsorganisatie.
Dat heeft natuurlijk zijn weerslag op de agenten. Het gevolg is namelijk dat agenten door de
enorme psychische druk waaronder ze door de korpsleiding gezet worden chronische stress
ervaren. Een agent die chronisch getrest is hoort ziek thuis te zitten en niet op straat te zijn
waar zijn taak het is voor veiligheid voor de burgers te zorgen. Zo’n agent is een hoog risico.
Ik heb al meer malen meegemaakt dat collega’s om het minste geringste door het lint gingen
tegen burgers waar dat niet nodig was.
Als agent moet je beheerst optreden om escalatie te voorkomen. Er lopen nu collega’s rond
met een ultrakort lontje. En wanneer het uit de hand loopt kijkt de korpsleiding de andere
kant op of verdedigt het geweld. Daarmee brengen ze zo’n agent extra schade toe, want die
agent gaat gewoon weer terug de straat op waar hij zichzelf, collega’s en burgers in gevaar
brengt.

Ik vind het onbegrijpelijk en schandalig dat dit zomaar kan, en dat de politiebonden hier
niets mee doen. Die bonden hebben het alleen over een CAO en over salaris wat volgens hen
omhoog moet omdat de agenten zulk moeilijk werk hebben. Ja, en dat werk wordt nog
moeilijker gemaakt door de korpsleiding die allerlei wetten overtreedt.
De bonden zijn ziende blind. Ze doen er helemaal niets aan. En ze weten het heel goed wat
er allemaal gebeurt want ik heb zelf naar meerdere bonden gebeld. Ze verwijzen me dan
naar de vertrouwenspersonen binnen de organisatie. Maar ook die vertrouwenspersonen
zijn geen veilige plek, want die geven het door aan de leiding.
Begrijp me goed, ik steek ook de hand in eigen boezem. Ik had al lang naar de krant moeten
lopen. Maar het risico op bedreigingen door collega’s en het niet serieus genomen worden
door de media is levensgroot. Want hebben de media al aandacht besteed aan de anonieme
verklaringen van mijn collega’s die op uw website staan? Nee, natuurlijk niet, want ze willen
namen en rugnummers. En dat is nu gewoon te onveilig. Maar wanneer ze hun taak zouden
doen zouden ze op onderzoek uitgaan. En dat geldt nog meer voor de politiebonden die er
speciaal voor de agenten zouden moeten zijn.
Ik heb grote waardering voor wat u doet. En ik hoop dat u zoveel agenten krijgt die bij u
komen dat we straks met zijn allen naar buiten kunnen komen en Nederland kunnen laten
zien wat een zooitje het bij de politie en de overheid is.
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Deze verklaring mag anoniem geplaatst worden.
*Deze verklaring is op schrift gesteld aan de hand van het mondelinge verhoor. Omdat
gebruik is gemaakt van transcriptiesoftware kan er sprake zijn van taal- en/of spellingfouten,
waarvoor onze excuses

