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den het leuk om op tijd en stond te kunnen kloppen. Dat gold overigens ook voor 
sommige allochtone politiemannen.

Als een vorm van overcompensatie weigerden sommige allochtone politie-
mensen een deftige conversatie met allochtone jongeren aan te gaan. Ook bij hen 
klonk de boodschap: “Dat is allemaal krapuul, je moet erop meppen en niet met je 
voeten laten spelen.” Dat paste niet in mijn visie van een conflictvermijdend poli-
tiekorps met een sterke band met de bevolking. Maar goed, dat is een soort manne-
lijke logica, vrees ik. Die logica versterkte mij nog in mijn overtuiging dat gemengde 
ploegen met een man en een vrouw de sterkste duo’s vormen. Man en vrouw vullen 
elkaar goed aan in een politiekorps. Ook als er een caféruzie moest worden bijge-
legd. Maar lang niet alle mannen waren het daar zoals gezegd mee eens.

NIET LICHT BELEDIGD

In die periode hing er elektriciteit in de Antwerpse lucht. Borgerhout kookte over 
nadat de 27-jarige islamleraar Mohammed Achrak eind  november 2002 door 
zijn buurman werd doodgeschoten. Met racistische motieven. Het was de tijd 
dat korpschef Luc Lamine op de Turnhoutsebaan neus aan neus stond met Dyab 
Abou Jahjah van de Arabisch-Europese Liga (AEL). En de liberale premier Guy 
Verhofstadt in de Kamer verklaarde dat de AEL een criminele organisatie was. In 
straten en op pleinen was de spanning tastbaar. Dat voelde het politiekorps uiter-
aard – en al zeker een gekleurde politievrouw.

Nogal wat Marokkaans Antwerpse jongeren reageerden in het begin erg res-
pectloos. Ze spraken me aan op mijn vrouw-zijn. Ik herinner me dat een mannelijke 
collega me wilde verdedigen, oprecht kwaad werd en respect voor me eiste. Nadien 
heb ik mijn collega gezegd dat hij het goed bedoelde, maar dat ik mijn boontjes wel 
zelf zou doppen en geen hulp van mannen nodig had. Tenzij mijn fysieke integriteit 
in het gedrang kwam, uiteraard. Die aanpak werkte, in het korps en op het terrein. 
Op straat negeerde ik systematisch alle mogelijke provocaties waardoor die jonge-
ren ook geen forum of publiek kregen en het uitdagen vanzelf stopte. Ik voelde me 
overigens ook niet licht beledigd. Ik stond daar tenslotte niet als Jinnih-de-vrouw 
maar als Jinnih-de-politieambtenaar, die ervoor moest zorgen dat de boel rustig 
bleef. Beledigingen interpreteerde ik niet persoonlijk en liet ik met gemak over me 
heen glijden. Smaad aan de politie riep ik zelden in. Want boze of gefrustreerde 
mensen zeggen dwaze dingen. Daarom liet ik verbale agressie wel toe. Als die stop-
te, kon het echte gesprek beginnen. Uiteraard zat ik daar in een wat comfortabelere 
positie en had ik daarvoor meer tijd dan pure interventiemensen.

Verschillende keren werd ik op mijn huidskleur aangesproken. Zo schold 
een medewerker van het burgerpersoneel in Hoboken me voor ‘neger’ uit. De re-
actie van het korps was bizar en veelzeggend: de dienst Diversiteit van het korps 
kwam met mij praten, niet met de betrokkene die aan het schelden was geslagen. 
Maar al bij al viel het wat mij betreft wel mee met openlijk racisme. Mijn graad 
van commissaris heeft me daarbij ongetwijfeld voor een groot deel geholpen. Wie 
hoog in de hiërarchie zit, heeft doorgaans minder last van seksisme en racisme. 
Collega’s die lager op de hiërarchische ladder stonden, hadden meer met racistisch 
gedrag te maken. Ook hier handelde ik op dezelfde wijze: wie over de grens ging, 
pakte ik individueel en niet in groep aan.
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“POLITIEWERK IS VEEL MEER  
DAN MISDA ADBESTRIJDING  
EN ORDEHANDHAVING.  
EEN STADSBESTUUR  
MOET EEN EVENWICHT VINDEN  
TUSSEN ORDEHANDHAVING  
EN SAMENLEVINGSOPBOUW.”
— Jinnih Beels
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D E  B O L L E
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commissaris-generaal Belgische 
 federale politie (2012-2018)

De politie als dienstverlener  
voor de bevolking

Graag vertel ik jullie iets meer over hoe ik mijn job als commissaris-generaal 
beleef en welke de uitdagingen zijn waar wij voor staan bij de federale politie de 
komende jaren. Van zodra ik afstudeerde, heb ik mij aangemeld voor de selectie- 
procedures bij de toenmalige rijkswacht. Bij de politie gaan was een carrière-
droom en doordat de toelatingsvoorwaarden werden aangepast – ik ben niet zo 
groot –, kon ik toch deelnemen en mijn droom waarmaken. Bij de rijkswacht heb 
ik na mijn opleiding vooral op de juridische dienst gewerkt, waar ik mij onmiddel-
lijk moest bezighouden met de hervorming van het politielandschap. Daar heb ik 
geleerd dat de politieorganisatie een organisatie is van mensen en voor mensen. 
Kennis en expertise zijn de kernfactoren waarvoor we moeten gaan, zowel op het 
vlak van mensenkennis als op het vlak van technische en professionele vaardighe-
den. Het werd mij toen al duidelijk dat het niet altijd evident is om een balans te 
vinden tussen de organisatiebelangen en de belangen van de mensen die er wer-
ken en die er gelukkig moeten zijn om goed te kunnen werken. 

Na de politiehervorming in 2000 werd ik korpschef in Ninove en daar stond 
ik van meet af aan letterlijk tussen de mensen: 35.000 inwoners en een 87-tal poli-
tiemensen die vrees hadden voor hervormingen binnen de politie. Ook daar werd 
ik geconfronteerd met het evenwicht dat we moeten zoeken tussen de belangen 
van de burger en die van de politie. Openheid, transparantie en samenwerking 
zijn de kernbegrippen die ik onthoud uit die periode en die mijn verdere loopbaan 
zullen kleuren. 

Voor mijn persoonlijke ontwikkeling als leidinggevende heb ik ook het be-
lang ervaren van luisteren naar mensen, meedenken met mensen en vooral een 
goede voorbereiding op alles, zowel theoretisch als praktisch. Met die bagage en 
met de steun van mijn vader en van mijn man heb ik mij twee jaar geleden als 
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eerste vrouw ooit bij de federale politie kandidaat gesteld voor het ambt van com-
missaris-generaal. Ik werd geselecteerd en ben door de regering aangewezen voor 
de job. Het is niet zo dat ik een dagboek heb bijgehouden, maar stel dat ik het had 
gedaan, dan kan ik u het volgende hieruit voorlezen. 

Succesvol zijn is altijd het resultaat van teamwerk en doorzettingsvermo-
gen. Mijn directeurs-generaal en de directeurs zijn allen mannen. Doorgewinterde 
politiemensen, groot geworden in de periode sinds de politiehervorming in 2001. 
Voor mijn persoonlijke team vond ik het dus belangrijk om een evenwicht te vin-
den tussen mannen en vrouwen. Ik koos er zelf zes, drie mannen en drie vrou-
wen. De vrouwen zijn geen excuustruzen. Het zijn sterke persoonlijkheden, elk 
gespecialiseerd in een bepaald domein binnen de politie. Dat ik ook voor vrouwen 
koos, was ongezien binnen de politie en dat evenwicht is precies wat mijn team 
versterkt. 

Wat mij inspireert en hoe ik anderen inspireer? Ik krijg vaak de vraag van 
journalisten of van andere leidinggevenden of mannen op een andere manier lei-
ding geven dan vrouwen. Tijdens een radio-interview op RTBF was de journalist 
zodanig verbouwereerd over mijn antwoord dat hij even zweeg. Ik had nochtans 
gewoon gezegd dat de gelijkenis is dat zowel mannen als vrouwen beslissen. Toch 
wil ik wel benadrukken dat vrouwen in topfuncties een voorbeeldfunctie hebben 
en in het begin van mijn termijn heb ik dat onderschat. Al is het maar om andere 
vrouwen te inspireren en aan te zetten om ook de stap te zetten naar hogere func-
ties. Vrouwen spreken mij hierover aan en het inspireert hen ook om de kans te 
wagen om te postuleren voor hogere functies, ook binnen de politie. 

Graag wil ik u wat meer vertellen over mijn eigen visie en de manier waar-
op ik anderen wil inspireren. Op jonge leeftijd – het verhaal is gekend – wou ik 
bij de politie gaan werken. Na mijn middelbare school meldde ik mij aan maar 
ik was te klein, dus de droom was gebroken. Het eerste obstakel op weg naar een 
carrière als politievrouw. Dat is misschien wel mijn geluk geweest, want ik heb me 
toen ingeschreven aan de universiteit van Gent om rechten te studeren. Dat was 
een zeer leerrijke periode en toen ik afstudeerde, veranderden plots – mede door 
genderdiscriminatie – de toelatingsvoorwaarden en kon ik bij de politie werken 
en bij de rijkswacht aan de slag gaan. Zelfs al was ik klein, zelfs al was ik vrouw. 
Nu sta ik aan het hoofd als commissaris-generaal. Wat mij écht heeft geïnspireerd 
om bij de politie te gaan werken, zijn de rechten van de mens. Door eerst rechten 
te studeren was het mij duidelijk waar het over ging: opkomen voor rechten van 
anderen vanuit een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. Mijn bijbel is nog 
altijd het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Iets wat mij mateloos boeit, is luisteren, lezen, ervaren, leren met of van 
anderen. Onder alle omstandigheden is het dat wat mij ideeën geeft, wat mijn me-
ning vormt, en wat mij zelf doet bewegen om nieuwe dingen te doen. Er valt altijd 
wel iets te leren, is het nu van een prof in een aula, van een voorzitter van een 
werkgroep, in een persoonlijk gesprek of op het werk of gezellig onder vrienden 
bij een glas wijn. Het maakt niet uit. Het is mijn tweede natuur en het gebeurt zeer 
intuïtief. Als leidinggevende luister ik veel naar anderen en laat ik me leiden door 
wat ik heb geleerd, met de bagage die ik al heb en door open te staan voor nieu-
we dingen. Het bepaalt mijn visie en het geeft mij de inspiratie om een beleid te  
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