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a= autoriteit die je moet verdienen en bevestigen.
b= de burgemeester, de chef van de politie en de band met het bestuur en de burger.
c= conditie zonder welke je een boef niet kan aanhouden of bijbenen.
d= deëscalatie, voorwaarde om in rust een conflict op te kunnen lossen.
e= empathie, zonder welke je je geen beeld kan vormen wie je tegenover je vindt.
f= fatsoen, de norm die ons bindt en hoe we met elkaar om gaan in de straat, de buurt, de
stad.
g= geweldsmonopolie, een privilege dat meer dan ooit gevestigd moet blijven nu omlegging,
afrekening en wapenbezit toenemen.
h= handhaving, de zwakste schakel van ons bestuur waar gedogen, personeelstekorten,
wegkijken en corruptie hand in hand gaan.
i= informatisering, de ramp van slecht werkende tijdslurpende automatiseringsprojecten, die
van de politieagent een klerk maakt
j= juridisering is het opstapelen van slimmigheden, waardoor het lijkt of de dader zijn straf,
onze genoegdoening ontloopt.
k= een kleurtje om maar even vast te houden, dat politie zeker even bont samengesteld moet
zijn als onze straat, buurt en stad.
l= leerproces om aan te geven, dat een agent op straat een hoogopgeleid beroep is dat een
navenante beloning en aanzien verdient.
m= misbruik, een doorgaans moeilijk waarneembare misdaad die grote schade aanricht.
n= nabuurschap, zonder welk je niet samen kunt wonen in een fijne straat buurt of stad.
o= openbare gezagsdragers vragen open bureaus waar de burger makkelijk kan inlopen met
problemen of doorverwezen kan worden.
p= profileren, het populisme in de recherche praktijk.
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q= is de quantiteit, die doorgaans en terecht door bonden op de agenda wordt gezet maar waar
we een reeks andere condities kunnen en moeten toevoegen.
r= regelgeving, het wettelijk corpus, dat moet regelen welk optreden en ingrijpen we wel en
niet passen of proportioneel vinden: rechters hebben daar huiswerk.
s= samenwerking met de burgerij moet worden verdiend, want vertrouwen komt te voet en
gaat te paard.
t= teamverband, niet alleen onder agenten op straat, maar ook met eigen tolken, backoffice
administratie, eigen juridische ondersteuning, pandbrigade en individuele opvanggelegenheden.
u= uniform zodat je van verre herkenbaar bent.
v= veldwachter, bromsnor, onze wijkagent waar we van houden.
w= wapenbezit, één van de grootste ondermijningen van onze maatschappij.
x= de anonieme dader, die opgespoord moet worden met alle technische middelen, die we van
televisieseries kennen.
y= niet yoghurt maar yoga waardoor je als politieagent na diensturen kan ontspannen en je
werk kunt loslaten.
z= de laatste letter van het alfabet ook bij de politie en deze column.

Zaterdag Live, elke zaterdag live van 11.00 – 13.00 uur op Den Haag TV
Escampjournaal, elke zondagavond vanaf 19.00 tot 04.00 uur in carrousel op Den Haag TV
(kanalen van de diverse providers te vinden op www.rtvdiscus.nl)
Studio: De Dreef 247 - Den Haag Tel: 070 - 380 44 01 / 06 - 508 62 26 6

