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Vraag Nederlandse agenten hoe
hun ideale surveillant er uit ziet
en ze komen gek genoeg niet uit
bij de blauwe pantalon met witte
blouse en platte pet, waarmee ze
zelf iedere dag op pad zijn.
Sterker. Het uniform mag voor

veel agenten vandaag de kast nog
in. Ze hijsen zich bijvoorbeeld lie-
ver in het stoere tenue van de Po-
lícia de Segurança Pública uit Por-
tugal. Daar dragen politiemensen
op straat een poloshirt, stoere
werkbroek met zakken aan de zij-
kant, stevige schoenen en op hun

hoofd een baseballpetje. Zweden
is nog zo’n aansprekend voor-
beeld. Vergelijkbaar met Portugal,
maar dan met baret. ,,Dat dwingt
respect af op de momenten dat
het moet, maar is ook heel bena-
derbaar,’’ zegt Martijn Pilon van
politievakbond ACP.
Die uitstraling is bij het Neder-

landse uniform hopeloos afwezig,
blijkt uit een peiling die ACP
onder de leden hield. Pantalon,
blouse en platte pet roepen een
‘uitermate suf ’ imago op, vinden
agenten zelf. ,,Dit is in de jaren ’90

zo ontworpen, maar past niet
meer in de deze tijd,’’ zegt Pilon.
Veel agenten ervaren de kleding

bovendien als erg onpraktisch
voor het werk op straat. Vooral
over de blouse en pantalon regent
het klachten. Zo wordt een witte
blouse veel te snel vies, heeft de
broek te weinig zakken en is de
stof niet waterafstotend. Ook is de
pasvorm slecht op het lichaam af-
gestemd. Vooral vrouwen hebben
daar last van.
De das en platte pet zijn onhan-

dig bij schermutselingen; die ver-
liezen agenten snel. ,,Dit uniform
is representatief in een kantoor-
functie. Alleen hebben agenten
die op straat werken hierin heel
sterk het gevoel dat ze te netjes
zijn voor het werk dat ze doen,’’
zegt Pilon.
Dus moet het anders. Portugal

en Zweden zijn voor agenten die

meededen aan de enquête aan-
sprekende voorbeelden over hoe
het dan wél moet. Mode-ontwer-
per Mart Visser kan daar inko-
men. Hij ontwierp bedrijfskleding
voor bijna tachtig bedrijven. ,,Als
je kijkt naar landen als Zweden,
dan is het Nederlandse uniform
nodig aan vernieuwing toe. Vooral
de uniformen voor de dames. Die
zijn verre van flatteus en stralen
absoluut geen gezag uit.’’

TE AARDIG
Volgens Visser is het Nederlandse
klimaat op straat in twintig jaar
sterk veranderd, maar is het uni-
form daar niet op aangepast. ,,De
burger wil zich veilig voelen. De
roep om strenger optreden van de
politie is harder dan ooit. Maar dit
uniform is daarvoor te aardig.’’
Niet dat alle agenten nu het pak

van een ME’er aan moeten. ,,Dat

oogt bijna als een gevechtstenue.
Maar het mag best een heel stuk
die kant op. Een uniformmoet au-
toriteit en respect uitstralen. Maar
ook zo zijn ontworpen dat er een
colbert overheen kan bij de gele-
genheden waarbij dat moet.’’
Woordvoerder Ron Looije van

de Raad van Korpschefs laat zich
niet uit over een ‘suf imago’ van de
Nederlandse agent. ,,Over wat suf
is kun je altijd discussiëren. Wat
in de jaren ’90 blijkbaar niet suf
is, heeft dat imago nu blijkbaar
wel. Dat is een belangrijk signaal.’’
Over aanpassingen aan het uni-

form wordt al langer gesproken.
Maar Looije wijst erop dat het een
grote operatie is. ,,Het gaat wel
om 49.000 agenten die op straat
lopen. Die moeten allemaal drie
broeken hebben, vijf overhemden
en heel veel sokken. Dat is niet zo-
maar aangepast.’’

ROTTERDAM • Veel Nederlandse agenten zijn hele-
maal klaar met hun uniform. Het zit niet lekker,
wordt snel vies en heeft een ‘uitermate suf’ imago,
blijkt uit een enquête van politievakbond ACP. Res-
tylen is hard nodig om weer gezag uit te stralen op
straat, vinden ze.
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