
 

  

 

 

 

 

Mens in het vak 

 

Zichtbaar maken, 

bespreken, betekenis 

geven en verbinden.  

Wat is MensenWerk 

 

MensenWerk is een interactieve 

ervaring over politiewerk en de 

impact daarvan op jou, als mens. 

Begeleiders nemen je mee langs 

opstellingen, teksten, 

videobeelden, geluidsfragmenten 

en kunstobjecten die politiewerk 

verbeelden.  Tijdens deze 

rondgang word je uitgenodigd tot 

het delen van je eigen verhaal, of 

te luisteren naar dat van een 

collega. Je kunt hier met een 

kleine groep stilstaan bij 

politiewerk en wat dit met jou als 

mens doet of heeft gedaan.  

De rondgang, die een klein 

dagdeel duurt, kan als erg intens 

ervaren worden. Het verdient 

aanbeveling hier rekening mee te 

houden bij het plannen van een 

bezoek aan MensenWerk.  

 
Waartoe dient MensenWerk 

 

Politiemensen kiezen vaak voor 

dit vak om van betekenis te 

kunnen zijn voor de samenleving. 

Tegelijkertijd is politiewerk vaak 

uitdagend werk.    

 

Wie je bent als mens wordt 

bepaald door je opvoeding, je 

wereldbeeld, je ervaringen, je 

levensbeschouwing, etc.  Dit is je 

oriëntatiekader en dat neem je 

mee in je werk. Dit zorgt ervoor 

dat je in de uitoefening van je 

werk juist geraakt kan worden in 

wie je bent als mens.  

 

We praten echter niet vaak over 

dat wat werkelijk raakt, schuurt 

of lastig is.  

We staan er meestal niet bij stil, 

we nemen er geen tijd voor, of 

het is moeilijk bespreekbaar.  

Maar het kan wat opleveren om 

dat juist wel doen. Je bent zelf in 

je werk altijd verbonden met 

anderen in een bepaalde context. 

Hoe meer je over jezelf en die 

verbinding met anderen weet, 

hoe beter je je eigen 

mechanismen leert kennen, 

waardoor je beter kunt leren 

begrijpen hoe je van betekenis 

kunt zijn, ook in situaties die het 

uiterste van je vragen.  

Het gevoel hebben van betekenis 

te zijn draagt bij aan plezier in je 

werk en maakt het mogelijk om 

goed om te gaan met de uitda- 

gende omstandigheden in je werk. 



 

  

Het bezoeken van MensenWerk 

met een team kan ook opleveren 

dat je elkaar in de manier waarop 

eenieder het werk doet, beter leert 

begrijpen.  

Wat je in MensenWerk ziet en 

ervaart zorgt er meestal voor dat je 

snel verbinding legt met je eigen 

ervaringen en daardoor komt het 

gesprek als bijna vanzelfsprekend 

op gang.   

 

Hoe is MensenWerk opgebouwd 

 

Uit onderzoek onder politiemensen 

is gebleken dat een aantal thema’s 

politiemensen echt raakt in hun 

mens-zijn.  

MensenWerk is ontworpen rond 

deze thema’s waarbij verhalen van 

politiemensen als basis hebben 

gediend.  

Elk thema heeft een eigen ruimte in 

de rondgang:  

 Omgaan met een ieder, op een 

menswaardige manier, ook als je 

afkeer of afstand voelt 

 Omgaan met geweld 

 Omgaan met extreme situaties  

 Omgaan met jezelf, elkaar en de  
Organisatie. 

 Omgaan met stervenden en de  

dood 

‘Ben onder de indruk van wat 
jullie hebben neergezet.’ 
 
Voor wie is MensenWerk 

 

MensenWerk is er gekomen door 

de inzet van politiemensen die 

bereid waren hun ervaringen te 

delen met andere collega’s.  

Het is gericht op de uitoefening van 

het politievak in al haar facetten. 

Het gaat om de mens in het 

politievak, of dat nu executief is, in 

de opsporing of in de 

ondersteuning. 

 

Praktische informatie 
 

VOOR WIE 

Alle medewerkers van de politie. 

 

Een rondgang duurt ongeveer 3 uur 

en zal in kleine groepen van 12 

personen plaatsvinden. Maatwerk 

is bespreekbaar. 

 

WAAR 

Voormalig Politiebureau Soest, 

Raadhuisplein 31, 3762 AV  Soest 

 

AANMELDEN  

Aanmelden of informatie aanvragen 

gaat via dit mailadres: 

mensenwerk@politie.nl 

 

CONTACTPERSONEN 

Gerdo Elzinga 

Frank Dieden 

 

CONTACTADRES 

MensenWerk,  

p/a Politieacademie,  

Postbus 834,  

7301 BB Apeldoorn 

 

INFORMATIE 

MensenWerk valt onder de 

verantwoordelijkheid van de 

Politieacademie en is een aanbod 

van de Politieacademie aan 

medewerkers van de Nederlandse 

politie, om stil te staan bij hun mens 

zijn in de uitoefening van hun werk. 

 

MensenWerk is tot stand gekomen 

in opdracht van de Politieacademie 

in samenwerking met de 

Nederlandse Politie en is mogelijk 

gemaakt door Stichting 

Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds 

Politie (SAOP). 
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