
De politie is 
een goede 
vriend

In dorpen, wijken en buurten 
maken mensen de stad. 
Buurtcoördinatoren van de 
gemeente Oosterhout werken 
samen met tal van inwoners en 
instanties. Deze week een portret 
van Nicole Kawalkowski, stagiaire 

op de afdeling Handhaving.

Nicole Kawalkowski

Interesse om bij de gemeente Oosterhout stage te lopen? Dien een stageverzoek in via de website. Meer informatie 

vind je op: www.oosterhout.nl/metamenu/werken-bij/stage/ 

Afdeling Handhaving, de ‘gastgevers’ van de gemeente Oosterhout, bereikt u via www.oosterhout.nl/contact
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Deze week een portret van Nicole Kawalkowski, woonachtig te 

Roosendaal en stagiaire bij ‘het visitekaartje’ van Oosterhout: 

de afdeling Handhaving van de gemeente Oosterhout. Op school 

sport ze veel en verder houdt ze van fitness, volleybal, dansen en 

paardrijden. Vanwege haar stage komt ze hier momenteel weinig 

aan toe. Ze is een echt familiemens en doet graag dingen samen 

met haar broertjes en zusjes. Nicole zit niet graag stil. Ze ontspant 

door bezig te zijn.

In 2010 begon Nicole aan de opleiding Sport, Dienstverlening en 

Veiligheid en aansluitend volgde ze een brugjaar bij de politie. “De 

selectie om bij de politie te komen is heel streng”, vertelt ze. Vorig 

jaar kwam ze er net niet doorheen. Haar 17 jaren levenservaring 

bleken te kort om te kunnen beginnen met de opleiding. Nicole 

had een plan B en begon met de opleiding Handhaver Toezicht en 

Veiligheid. Het leek haar een goede voorbereiding op “het echte 

politiewerk”, zoals ze het zelf verwoordt. Voor deze opleiding loopt 

ze in totaal 12 weken stage bij de gemeente Oosterhout. 

“Ik kom in direct contact met burgers, oefen gesprekstechnieken en 

leer hoe ik in verschillende situaties het beste kan reageren”. Als 

voorbeeld noemt ze het oefenen van een ‘bekeuringgesprek’: het 

toepassen van de meest effectieve gesprekstechnieken om uit te 

leggen waarom iemand een bekeuring krijgt. Haar interpersoonlijke 

vaardigheden heeft ze merkbaar kunnen verbeteren tijdens deze 

stage. 

Met de collega’s van Handhaving gaat ze op pad: te voet, per fiets of 

met de dienstauto. Het valt haar daarbij op dat Oosterhout er veel 

aan doet om de gemeente schoon en veilig te houden. Ze noemt 

het reguleren en markeren van de hondenuitlaatplaatsen en de 

losloopgebieden. 

De politie is al langer een goede vriend van Nicole. Het gezin waarin 

ze is opgegroeid had vroeger goed contact met de wijkagent. Veel 

leuke herinneringen heeft ze aan hem en zijn hond. De wijkagent 

werd een vriend van de familie Kawalkowski. Door deze vriendschap 

wist Nicole al jong wat ze later wilde doen: bij de politie werken. Met 

haar vastberadenheid zal ze haar doel zeker bereiken.


