10 vragen aan Herman Reuvers
over opleiden in handhaven
Het kabinet wil dat politie en BOA’s in de toekomst
meer gaan samenwerken op het gebied van toezicht
en handhaving in de openbare ruimte. BOA’s en
politie zijn complementair aan elkaar en ze kunnen
elkaar versterken. Voorwaarde is wel dat er intensief
wordt samengewerkt en dat er goede informatieuitwisseling plaatsvindt. Dat vindt ook
Herman Reuvers, hoofd Onderwijs aan
de School voor de Handhaving van de
Politieacademie. Die samenwerking tussen
politie en BOA’s begint al op de opleiding.
We stelden 10 vragen aan Reuvers over
zijn visie op handhaven.

betrokken bij briefings van de politie. We moeten
ons realiseren dat het particuliere en publieke
handhavers met ogen en oren zijn. Er is echter geen
sprake van het uitwisselen van informatie en dat kan
vandaag de dag niet meer.

1. Nog voordat dit kabinetsstandpunt
naar buiten kwam had u soortgelijke
ideeën over handhaven en samenwerken tussen verschillende ketenpartners. Heeft u de minister gevoed?
Nee, de vorming van de Nationale Politie
was de aanleiding. We kwamen uit de
situatie met 26 versnipperde korpsen.
Met de vorming van de Nationale Politie
werd duidelijk dat de politie veel meer
aandacht zou gaan besteden aan haar
opsporingstaak. Het handhaven dreigde
daaronder te lijden en dat baarde mij
zorgen. Vandaar dat ik in 2012 een visie
heb geschreven “Vakmanschap in handhaven”.
Het was dus al bedacht en het is nu actueel
geworden.

4. Wat is uw visie op het onderwijs op het gebied
van handhaven?
Wij ontwikkelen geen onderwijs zonder ketenpartners. Dus daar horen ook de private en publieke partijen bij. Op basis van deze filosofie is bijvoorbeeld
ook de opleiding Dierenpolitie ontstaan. Daarmee wil
ik maar zeggen dat de politie de luiken open moet
zetten.

2. Is het slecht gesteld met de samenwerking
tussen politie en BOA’s?
Ik kom regelmatig op bureaus en zie dan dat
gemeentelijke handhavers niet of nauwelijks worden
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3. Hoe kan dit probleem worden opgelost?
Deze mensen moeten we anders gaan inzetten voor
de collectieve handhaving en veiligheid. Eigenlijk
begint dat al op de opleiding. We hebben nu bijvoorbeeld de publieke en private handhavers betrokken
bij het onlangs opgerichte Platform Handhaving, dat
zich onder andere ook bezighoudt met opleidingen.

5. U geeft in uw visie aan dat het van belang is dat
er een heroriëntatie plaatsvindt op het thema
handhaving. Waarom?
De politie zal verder moeten nadenken over hoe
het handhaven eruit ziet. We kennen het toezien,
handhaven en opsporen, maar we weten dat dit
lang niet altijd meer voldoet. We zullen dus andere
strategieën in moeten zetten op het gebied van
handhaven en aan de voorkant moeten gaan zitten.
Ik ben van mening dat preventie en pro-actie interessante uitdagingen zijn. Uiteindelijk gaat het erom of
je effectief en efficiënt bent. De interventie van de
politie moet er toe doen.

