Open ruimtes, veel glas en wit maken het werken prettig en makkelijk. De politieagenten
zitten in wijken samen, maar kunnen ook in andere samenstellingen werken.

Witte en open ruimte verbindt agenten
ENSCHEDE
'Mevrouw! U schendt de privacy van deze meneer. Wilt u een paar stappen achteruit doen!" De
binnenkomst bij het nieuwe politiebureau aan de Hermandad is niet erg hartelijk. Streng en
kordaat, het zal misschien nodig zijn soms.
Achter de publieksbalie is de toon anders. Arjan Derksen, die samen met Fouad Ouald Chaib het
basisteam Enschede leidt, raakt niet uitgesproken over de nieuwe werkplek. Het contrast met de
brandweerkazerne, waarin de 250 agenten anderhalf jaar lang hebben gebivakkeerd, kan ook niet
groter zijn. "Toch was het een goede periode", zegt hij. "We kwamen met vijf verschillende teams
uit vijf verschillende wijkgebouwen bij elkaar. Het was net Hill Street Blues. We hebben elkaar
goed leren kennen en zijn een team met een identiteit geworden."
Maar nu kunnen de dozen eindelijk definitief worden uitgepakt. In het totaal vernieuwde bureau
aan de Hermandad is niet alleen goed nagedacht over hoe de ruimte de agenten onderling kan
verbinden, maar is ook de apparatuur het modernste van het modernste. "Alles is nieuw. Dat
maakt het werk makkelijker." Een voorbeeld is het mobile device dat iedere agent tot zijn
beschikking heeft. Een apparaatje dat bijna hetzelfde kan als de computers binnen.
"Vingerafdrukken nemen, bonnen schrijven, personen controleren of kentekens nakijken. Bijna
alles kan overal." Dat maakt dat de beschikbaarheid, de bereikbaarheid en de mobiliteit van de
agenten van Enschede, die nu allemaal onder één dak zitten, is gegarandeerd.
In het nieuwe bureau is 'verbinding' het belangrijkst. Rond een centraal punt waar kan worden
geluncht, zijn de 'wijken' te vinden. "Maar er zijn alleen flexplekken", zegt Derksen. "Dus als de
jeugdagent van Noord iets wil overleggen met die van Zuid, gaat dat heel makkelijk."
Wie het met eigen ogen wil zien, kan zondag 12 maart terecht tijdens het openingsweekend van
het nieuwe bureau.
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Nieuws » Politieteam Hermandad Enschede blij met vernieuwd bureau
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Deze week verhuisde het basisteam van de politie
Enschede weer terug naar de oude basis. Na een
grondige renovatie is het gebouw weer zo goed als
nieuw.
Teamchef Arjan Derksen vindt de verbouwing goed gelukt
"Je kunt bijna niet 'niet blij' zijn met het nieuwe
onderkomen", zegt Derksen. Het team werkt vanaf
afgelopen dinsdag vanuit het verbouwde bureau

Bureau Hermandad Enschede
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Hierna zullen ook de andere disciplines van de politie hun
intrek nemen. Teamchef Derksen roemt de flexibele
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ruimtes en de natuurlijke verbindingen tussen de ruimtes
en afdelingen. "Door het gebruik glazen wanden ontstaat

22 jan Politie ontruimt woningen in Deventer



er een open sfeer. De inrichting is voorzien van technische

22 jan Auto brandt uit in Enschede, kortsluiting
oorzaak

snufjes en is helemaal uptodate", zegt Derksen.

22 jan Koe zakt door rooster in stal in Markelo
Open huis
Volgens Derksen zal de burger merken dat het
politiebureau van Enschede goed gefaciliteerd is om ze

22 jan Code geel in Overijssel, kans op lokale gladheid
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goed te kunnen helpen. Op 11 en 12 maart zijn er open

22 jan Politieteam Hermandad Enschede blij
met vernieuwd bureau
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22 jan Kunstroute Zwolle verbindt station met
binnenstad

dagen voor het publiek dat dan een kijkje kan nemen
achter de schermen.

22 jan Isala 'liet man aan lot over', zaak voor medisch
tuchtcollege

18 jan Laatste dag op 'vreemde' locatie, politie in

22 jan Bomen in Babybos Eschmarke eerder gekapt
vanwege vorst

Enschede bijna weer terug in vertrouwd bureau
12 jan Politie Enschede keert terug naar gerenoveerd
politiebureau
29 okt Onduidelijkheid over verbouwing politiebureau
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22 jan Oudgedeputeerde Carry Abbenhues
plaatsvervangend burgemeester van Zutphen
22 jan Raad van State buigt zich over overlast op Zwolse
voetbalvelden door militaire oefeningen
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Enschede na faillissement aannemer
verberg media

2014 Politie in Enschede tijdelijk in ander pand
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22 jan Automobilist raakt gewond bij ongeluk in
Enschede



Gerelateerde artikelen

vanwege renovatie

22 jan Zwembad De Wilder in Haaksbergen weer open
na technische storing
22 jan Eigenaresse De Vrolijkheid Zwolle plotseling
overleden

2014 Politiebureaus in Enschede dicht, alleen bureau in
centrum open voor publiek
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22 jan Librije's Jonnie Boer hoort bij topkoks in Le Chef's
top 100
22 jan Kunstenaar uit Enschede maakt met
kunstwerk unieke rouwauto
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