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Van inspecteur naar boa

“Toen de coronacrisis uitbrak, was thuiswerken het devies. Net als 
iedereen had ik nog werk liggen, maar dat was na twee weken 
opgedroogd. We mochten niet meer op inspectie en dan zit je 
thuis. Ik ben er niet op gebouwd om veertig uur per week achter 
een bureau naar een scherm te zitten turen. Daar werd ik heel erg 
mee geconfronteerd, ik werd gillend gek.
Na een paar weken kwam het bericht dat de Inspectie SZW zou 
meewerken aan verzoeken van andere instanties om te assisteren. 
Ik heb toen zelf ook wat lijntjes uitgezet naar een plekje waar ik 
me nuttig kon maken, want ik was het thuiszitten 
helemaal beu. Met veel hulp van mijn toenmalige 
vakgroepmanager en na e-mailtjes naar 
enkele veiligheidsregio’s en de gemeente 
Weert waar ik woon, reageerde de 
gemeente positief. Ze konden mijn 
ervaring goed gebruiken en wilden me 
inzetten als Buitengewoon 
Opsporings ambtenaar (boa). Alle 
inspecteurs zijn van origine opgeleid 
als boa, dus juridisch was dat 
afgedekt. Ik kon zestien uur per 
week aan de slag bij de afdeling 
Handhaving. Ik werd aan een andere 
boa gekoppeld en dat was voor ons 
allebei leerzaam.”

Thuiskomen
“In het begin keek ik de kat uit de boom. Je 
gaat daar niet de wijsneus uithangen. Ik ben 
daar te gast. Ik liep als volwaardig medewerker 
mee en zo werd ik ook behandeld. Het verrichten van 
controles en het afgaan op meldingen is mij niet vreemd. Het 
voelde als een soort thuiskomen. Het is vooral interessant om te 
zien hoe andere diensten met hun werk omgaan.” 
We kregen eens een melding van geluidsoverlast, waar ik samen 
met een collega naartoe ging. Er stond een Hongaarse meneer 
ingeschreven, maar toen we aankwamen waren er in het huis 
zeven arbeidsmigranten aanwezig, waarvan er vijf toegaven dat ze 
er woonden. De gemeente pakt in zo’n geval de illegale bewoning 
aan. Inspectie SZW kan de misstanden in de arbeidsmigratie 
aanpakken, want het huis is geregeld door de werkgever. Ik heb 
toen het voorstel gedaan om meer samen te werken. Je kunt 

samen een inval plannen en samen het proces-verbaal schrijven. 
Inspectie SZW heeft best veel bevoegdheden en in vergelijkbare 
situaties kan de gemeente zich bij ons melden, zodat we vaker 
zaken kunnen oppakken.”

Hangjongeren
“Mijn hoofdtaak was het toezicht in de openbare ruimtes in 
verband met de coronamaatregelen. Boetes uitdelen heb ik aan 
de collega’s overgelaten, maar ik heb wel verschillende malen 

hangjongeren aangesproken omdat ze zich niet aan de 
regels hielden. In enkele gevallen heeft dat ook 

geleid tot boetes. In recreatiegebieden lagen 
mensen soms hutjemutje bij elkaar. We 

waarschuwen de eerste keer, maar als we 
ze nog een keer in dezelfde situatie 

aantreffen, geven we een boete.
Natuurlijk krijg je minder leuke 
reacties, maar in mijn reguliere werk 
is men ook niet altijd blij met mijn 
komst. Het is de toon die de muziek 
maakt, het is maar net hoe je zelf de 
mensen benadert. Ik behandel ze 

altijd respectvol en zo de-escalerend 
mogelijk. Maar als mensen zich 

onbehoorlijk gedragen, houd ik ze de 
spiegel voor en verdwijnt bij mij de 

flexibiliteit. En dan word ik formeel.

Geen pottenkijker
Het was een fijne ervaring, ook omdat ik iemand 

van de straat ben. Ik was blij dat ik naar buiten kon. Ik 
werkte met een hele fijne groep en ik werd hartelijk ontvangen 
en voor vol aangezien, niet als pottenkijker of stagiair. Er is geen 
wanklank gevallen en ik kreeg nog een cadeaubon en een 
bedankje dat ik in deze moeilijke tijd had meegeholpen.
Gelukkig zijn de regels bij de Inspectie weer wat versoepeld. We 
mogen weer naar buiten. Iedere gelegenheid grijp ik aan, zo heb 
ik me aangemeld voor een project waar vierhonderd arbeids-
migranten ondervraagd moeten worden over hun werk en 
woonsituatie. Ik zit gelukkig niet meer veertig uur achter een 
scherm. We mogen weer buitenspelen, zoals we dat hier vaak 
gekscherend noemen.”

Stephan Hensels, inspecteur AMF, had na de lockdown geen werk meer.   
“Gillend gek” werd hij van het thuiszitten. Toen kreeg hij de kans om als boa  
te gaan  werken in de gemeente Weert, om toezicht te houden op de corona-

maatregelen. Met een mooie bijvangst: een samenwerking tussen Inspectie SZW 
en de gemeente om misstanden in de arbeidsmigratie aan te pakken.

De laatste loodjes van de 
zwangerschap van mijn 
vrouw waren zwaar. We 
waren nog verhuisd in die 

laatste weken en er waren zorgen om 
corona. Op 10 mei diende de bevalling 
zich aan. We stonden net op het punt 
om naar het ziekenhuis te gaan toen ik 
een appje kreeg van mijn nicht: mijn 
opa was opgenomen in het ziekenhuis. 
Het zag er niet goed uit, hij zou 
waarschijnlijk binnen enkele dagen 
komen te overlijden. 
Mijn vrouw is bevallen in hetzelfde 
ziekenhuis in Rotterdam als waar mijn 
opa lag. Wij waren op de achtste 
verdieping, hij op de vijfde. Maar ik 
mocht niet naar hem toe, heel 
onwerkelijk. 
Op 11 mei is onze zoon Erdem geboren. 
Mijn gevoel op dat moment is 
onbeschrijflijk: vreugde, geluk, 
opluchting. Ik was al nachtenlang 
wakker, dus ik wilde rusten met mijn 
kersverse gezin. Maar de felicitaties 
stroomden meteen binnen en 
plotseling belde mijn nicht via 
Facetime. Ik nam niet op, maar zag 
later een app-bericht: het bleek dat zij 
wel bij mijn opa op bezoek mocht. Ze 
was op dat moment bij hem en het was 
zijn grootste wens om Erdem te zien, al 

was het dan via Facetime. Het 
is geweldig dat dat op deze 
manier is gelukt. Op maandag is 
mijn zoon geboren, op woensdag 
overleed opa. Hij was thuis, volgens 
zijn laatste wens, omringd door 
familie.
Vreugde en verdriet liggen dicht bij 
elkaar. Mijn gevoel is heel dubbel.  
Ik ben dolgelukkig als ik in de lieve 
ogen van Erdem kijk, maar heb 
verdriet om opa. Ik had een hele 
hechte band met hem. Ik hoop de 
liefde die ik altijd van hem heb 
ontvangen, door te kunnen geven aan 
mijn kinderen en kleinkinderen.
Hij is begraven in Turkije. Normaal is 
de hele familie daarbij, maar door 
corona kon dat niet. Gelukkig is het 
gelukt om hem daar te krijgen, de 
familie in Turkije heeft alles ter plekke 
geregeld. Dat is anders dan we hadden 
gewild, maar fijn dat het toch zo kon. 
Met Erdem gaat het goed. Ik had vijf 
dagen kraamverlof na zijn geboorte en 
daarna heb ik nog twee weken 
vakantie opgenomen. Inmiddels ben 
ik alweer volop aan het werk. Als ik 
naar Erdem kijk, vergeet ik mijn 
zorgen. Ik kan wel zeggen: hij is 
écht op het juiste moment 
geboren.”

‘ Erdem is op het  
juiste moment  
geboren’
Ferhat Akyüz, beleidsmedewerker 
 Arbeidsrecht en Diversiteit bij de directie 
Arbeidsverhoudingen, werd op 11 mei voor 
het eerst vader. Twee dagen later overleed 
zijn opa. “Zijn grootste wens was om mijn 
zoon te zien.”

TEKST MARCEL GANSEVOORT  BEELD MIREILLE SCHAAP

TEKST LEONIE HAGE  BEELD JURGEN HUISKES




