
2524

SAMENWERKEN DOOR 
SAMEN TE TRAINEN

Een herfstachtige woensdagochtend, half tien. Ergens aan de rand van Drachten meldden we ons 

bij een groot pand. Schaars is de parkeerruimte, grondig de controle op wie er binnenkomt. Aan 

de lift moet gewerkt worden; die doet het niet. Of toch? ‘Sorry, je hebt een pasje nodig. Is ook zo’, 

verontschuldigt de dienstdoende baliemedewerker zich haastig. 

Een etage hoger nippen René Dongelmans (psychiatrisch verpleegkundige) en Norbert Nijland 

(psychomotorisch therapeut) van een bakkie leut, thee of anderszins warme drank. Het tweetal is bij 

elk van de tien bijeenkomsten aanwezig als TAP-trainer. Ze vallen meteen op door hun kleding, net 

als de verpleegkundigen van de HIC-kliniek die als deelnemers binnendruppelen. 

‘Burgers’ zijn in dit pand nu eenmaal in de minderheid. Voor wat ooit ‘blauw op straat’ werd 

genoemd, is de dresscode anno 2018 immers zwarte broek en dito shirt met felgele baan. 

Kortom: welkom bij de politie. 

‘Uw beste vriend’, zoals een aloude slogan luidt. 

In dat kader is het niet erg dat we even moeten wachten; zo gaat dat bij vrienden soms. Ook 

vandaag. Gelukkig is er koffie, al is die qua smaak ietwat scherp. Dat geldt dan weer niet voor de 

aanvangstijd van de training. Die is later dan de bedoeling was. ‘Schiettraining voor de agenten’, 

klinkt het als Norbert onze vragende blik ontwaart. 

Eén cappuccino later begint alsnog het ochtendprogramma. ‘Daarin gaat het om theorie, we 

bespreken elkaars werk’, licht René toe. ‘Maar ook delen we ervaringen, zowel die van de agenten als 

van de medewerkers van de HIC-kliniek. Er komt dan ook geregeld een casus naar voren. Soms ook 

dingen die zowel de agenten als de medewerkers herkennen of zich zelfs nog wel herinneren uit de 

praktijk. Uiteindelijk krijg je zo meer begrip voor elkaar en elkaars werk.’ 

Politieagenten en medewerkers van een HIC-kliniek; meer dan eens 
kruisen hun paden als het gaat om patiëntencontact. Maar hoe staat 

het met het begrip voor elkaars werkzaamheden en methoden? En hoe 
kan er beter samengewerkt worden? Het zijn vragen die aan de orde 

komen tijdens gezamenlijke TAP-trainingen. 

Politie en HIC

H I C

Norbert en René geven de trainingen 

samen met twee IBT-instructeurs 

(Integrale Beroepsvaardigheid Training) 

van de politie. De deelnemers zijn elke 

keer weer andere verpleegkundigen en 

agenten. ‘We zijn op zo’n dag met vier tot 

zes verpleegkundigen en vanuit de politie 

zijn er vaak acht tot twaalf agenten.’ 

Zie daar een van de voordelen van de 

gezamenlijke training. Vanuit politie 

kan worden uitgelegd waarom keuzes 

gemaakt worden na een melding, 

bijvoorbeeld over aantal agenten dat 

wordt gestuurd of de inschatting van 

de ernst van de situatie. Vanuit ggz-

medewerkers kan worden aangegeven 

waarom het belangrijk is, tegen welke 

zaken wordt aangelopen en hoe de 

contacten worden ervaren. 

Een voorbeeld dat ter tafel komt, is dat van 

een medewerker die zes keer de politie 

belde en naar eigen zeggen dat bij de 

laatste keer deed met plaatsvervangende 

schaamte. De politie kan dan bijvoorbeeld 

aandringen op het gebruik van medicatie, 

maar dat is weer iets wat niet zomaar 

toegestaan is.  

René: ‘Gezamenlijke trainingen kunnen 

zodoende zorgen voor uitleg en begrip. 

En uiteindelijk daardoor een betere 

samenwerking in de praktijk. Win-win dus, 

want we hebben er allemaal wat aan en 

de patiënt vooral ook.’ 

Na een lunch is het tijdens een TAP-

training tijd voor het fysieke deel. We 

verwachten een gymzaaltje. ‘Nee’, lacht 

Norbert, ‘het is nog beter dan dat: een 

complete dojo. Normaliter gebruik je 

zoiets voor judo, maar in dit geval is het 

hartstikke handig voor onze trainingen.’ 

De politie; van alle markten thuis, zo blijkt. 

In de dojo mogen de medewerkers 

van HIC-kliniek en politie trainen met 

acteurs. Leerzaam met het oog op ieders 

verschillende aanpak. ‘De politie is 

soms meer van de harde aanpak’, weet 

René. ‘Want zij hebben nu eenmaal het 

geweldsmonopolie’, vult Norbert aan. Dat 

wil niet zeggen dat alles ‘dus’ maar wordt 

opgelost met dat laatste. Sterker nog, de 

politie zegt veel te leren van de mildere 

aanpak die ggz-medewerkers hanteren. 

Samen trainen + samen leren = 

samenwerken. Het is letterlijk en figuurlijk 

een prima slotsom van een dagje 

TAP-training van HIC-medewerkers en 

politieagenten. Nuttig voor zowel individu 

als collectief. Want navraag bij Wytske 

Posthuma (manager HIC-klinieken) 

leert dat in 2019 dezelfde training ook 

beschikbaar komt voor medewerkers van 

de kliniek in de Friese hoofdstad.  

‘Gezamenlijke 

trainingen kunnen 

zodoende zorgen 

voor uitleg en 

begrip’ 


