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Volgens Gea Koren ontstond het idee tijdens 
het carpoolen met Tamerus: „Ik had net mijn 
masterstudie Human Behaviour afgerond en 
wilde wat meer met mijn fascinatie voor 
leer- en veranderprocessen bij volwassenen. 
Al pratend bedachten we om onze vakkennis 
te verbinden met politieverhalen. Na een 
ontmoeting met begeleidingskundige Maria 
Ratering, die mijn belangstelling voor het 
leren van volwassen deelt, begon ons schrijf-
avontuur. We kozen voor deze vorm, omdat 
verhalen meerdere waarheden kennen. 

Schrijvenderwijs bleef het een uitdaging om 
werkverhalen van diverse kanten te bekijken 
en er meerdere leerkansen uit te halen.”

Het boek ontstond in eigen tijd, 
naast het gewone werk. Vanwaar 
die gedrevenheid?

Koren: „Allereerst mogen dienders trotser 
op hun vak zijn. Ze vinden het normaal om 
van avontuur naar avontuur te hollen, maar 
van afstand zie je hoe bijzonder het vak is. 
Het ene moment verveling, even later hec-
tisch en heftig. Hopelijk vergroot ons boek 
het respect voor en het belang van de poli-
tiefunctie. Verder vonden we het inspirerend 
om beroepsverhalen te verbinden met hun 
organisatorische werkelijkheid. Ze geven een 
uniek professioneel inkijkje en leveren ken-
nis op die je nooit in een klaslokaal of confe-
rentiecentrum hoort. Zeker omdat we de 
verhalen voorzagen van een inleiding over 
de geschiedenis en cultuur binnen de politie. 
Bovendien kreeg elk verhaal een professio-
nele reflectie, zodat de lezer zelf kan beslis-
sen of hij er iets mee kan of wil.”

Waarom gaat de opbrengst van het 
boek naar een goed doel?

Tamerus: „Ons ideaal is leerkansen voor 
iedereen. Kan zo’n boek een individu of 
organisatie helpen om zich verder te ontwik-
kelen? Vanuit die gedrevenheid vonden we 
dat de opbrengst moest bijdragen aan een 
groter geheel. Via mijn werk kende ik een 
Pakistaanse politieman, die ik ooit hielp bij 
de bouw van een meisjesschool. De op- 
brengst van ons boek investeren we in een 
jongensschool aldaar.”

Wat is er boeiend aan 
politieverhalen?

Tamerus: „Wie langer bij de politie werkt, 
krijgt er bewust of onbewust een band mee. 
Ze bevatten de dieperliggende thema’s en 
dilemma’s die ons bezighouden. Zaken die 

Politiemensen vertellen elkaar al van oudsher verhalen aan de kof-
fietafel. Onze collega’s Gea Koren en John Tamerus bundelden deze 
samen met Maria Ratering in het onlangs verschenen boek Zwarte 
koffie, sterke verhalen. Een boek ter lering en vermaak, gezien de 
ondertitel: 101 politieverhalen, 1001 leerkansen. Koren en Tamerus 
vertellen over de totstandkoming en bedoeling van hun boek.
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Op 19 augustus is Ronald van Veen geheel onverwacht 
overleden. Hij was 54 jaar oud en werkte bij de Dienst 
IPOL. Voordat hij bij de Rijkspolitie begon, werkte Ronald 
enkele jaren in de commerciële sector. Dit bracht hem 
niet de voldoening die hij verwachtte. Daarom maakte 
hij de overstap naar de politie, doorliep van 1983 tot 
1985 de politieschool in Harlingen en begon bij de groep 
Voorschoten. Al snel maakte hij van zijn hobby zijn werk: 
automatisering. Binnen de regiopolitie Hollands Midden 
vervulde hij diverse automatiseringsfuncties, waarna hij 
zijn kennis ten dienste stelde aan de opsporing. Ronald 
was al die tijd trouw aan het praktische politiewerk, 
want zijn politiehart bleef kloppen. Zijn laatste 
regiopolitie jaren bracht hij door bij de Digitale Recher-
che. In 2007 stapte Ronald over naar het KLPD, om daar 
als internetspecialist aan de slag te gaan bij het Team 
Bestrijding Kinderporno, inmiddels het Team Persoons-
identificatie Beeld/Internet. 
Waar Ronald ook werkte, iedereen vond hem een pret-
tige collega. Een fijn mens die altijd klaarstond voor 
anderen. Met collega’s deelde graag zaken die hij mee-
maakte en deels zijn opgelost dankzij technische hulp-
middelen. Het mooie was: je merkte dan dat hij maar  
wat trots was, dat hij daarin een rol gespeeld had. Dat 
hij mocht bijdragen aan het oplossen van kindermis-
bruikzaken verschafte Ronald veel voldoening. Voor hem 
was ‘wij’ altijd belangrijker dan ‘ik’. Ronald vond ook dat 
je het beter naar je zin kunt hebben met je werk dan dat 
je geld verdient zonder voldoening. 
Ronald verzorgde de laatste jaren zijn ongeneeslijk zieke 
vrouw. Hij zette hiervoor zijn eigen leven helemaal opzij, 
liet zich niet uit het veld slaan en trad krachtig naar 
voren. Monique is echter begin dit jaar overleden.  
Wij zullen Ronald als collega, maar zeker ook als mens 
heel erg missen. Wij wensen Wouter, Peter en Christi-
anne veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Je collega’s bij de Dienst IPOL
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niet altijd gemakkelijk bespreekbaar zijn. Via verhalen 
komen ze wel boven tafel. Die vormen aanleiding voor 
gesprekken over normen, waarden en idealen. Over helden-
daden en blunders. Ons boek gaat in beperkte mate ook 
over politiehumor, waarmee we bizarre of traumatische 
gebeurtenissen bespreekbaar maken.” 

Zijn verhalen belangrijk bij 
organisatieveranderingen?

Koren: „Ze fungeren als graadmeter van de stemming  
en relativeren. Soms leveren ze creatieve ideeën op voor  
(re)organisaties. Bij samenvoeging helpen ze bij het ver-
smelten van culturen. Ruimte bieden aan verhalen maakt  
het verschil tussen een levende organisatie, waarin mensen 
graag werken, en een totaal gecontroleerde organisatie, 
waarin medewerkers hun arbeidsvreugde verliezen. Volgens 
ons zal de menselijke vertelbehoefte nooit veranderen.  
Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Bovendien 
zijn dienders gepassioneerde mensen, die houden heus hun 
mond niet.”

Voor wie is het boek bedoeld? 

Tamerus: „De doelgroep gaat verder dan de politie alleen. 
Het zijn 101 politieverhalen én 1001 leerkansen voor ieder-
een. Wij hopen dat lezers gaan nadenken over hun organisa-
tie. Over bedrijfscultuur, lerend werken en eigen handelen. 
Als ze er iets zinnigs uithalen voor hun persoonlijke ontwik-
keling en organisaties er collectief van leren, zijn onze doel-
stellingen ruimschoots behaald. Voor ons is het gezegde  
kennis is macht achterhaald. Lerend vermogen is kracht. 
Daarom moeten leidinggevenden voortdurend dat lerend 
vermogen van medewerkers vergroten. Vissen naar werkver-
halen is daarbij heel belangrijk. Een andere manier is nieuw-
komers of verwante beroepsgroepen te laten delen in ons 
cultuurgoed – bijvoorbeeld via ons boek. Verder zien wij het 
boek als opleidingsinstrument. Behalve voor de individuele 
lezer is het zeker ook geschikt voor trainingen, opleidingen, 
teambuilding of werkoverleg. Want gezamenlijke reflectie is 
altijd krachtiger dan individuele.”

Hoe zijn de eerste reacties?

Koren: „Tot nu toe heel positief. Lezers smullen van de  
verhalen en waarderen de opzet van het boek. Samen met 
Maria Ratering ga ik nu rondetafelgesprekken en workshops 
aanbieden die de cultuur van het lerend werken met verha-
len bevorderen. Wij willen de hart-tot-hart-communicatie 
binnen en tussen organisaties verstevigen. Vanuit verschil-
lende hoeken kwam al de vraag om zo’n boek te schrijven 
voor beroepsgroepen zoals de zorgsector of brandweer.  
Dan kriebelt het wel. Maar we gaan eerst even genieten van 
het moment. Over een halfjaar kijken we weer verder.”  n

Zwarte koffie, sterke verhalen. 
Uitgeverij Kluwer, ISBN-nummer 978-90-13-07356-0. 
Meer info over het Pakistaanse schoolproject: 
www.stichtinginterhelp.nl




