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  Handhavers hebben onterecht het imago van bonnenschrijvers. “Ons werk is veel 

meer dan dat”, zegt Hans vriendelijk. Toezichthouders gaan vaak op eigen initiatief 

op pad, maar ook naar aanleiding van meldingen van bewoners of omwonenden. De 

kunst is om goed te luisteren, gefundeerde argumenten paraat te hebben en jezelf 

te blijven. Met dat laatste bedoelt hij: niet met een handje gaan zwaaien of je stem 

verheffen alsof je boven iemand staat. “Want dat doe ik niet. Ik praat met iemand 

als mijn gelijke”, aldus Hans. Bereid zijn om te luisteren naar je verhaal is hij altijd. 

Na 21 jaar als postbode gewerkt te hebben, haalde Hans in 2010 zijn bevoegdheid tot 

‘buitengewoon opsporingsambtenaar’, afgekort boa. Kort daarna kwam hij in dienst 

van de gemeente Oosterhout. Voor hem de ideale combinatie van buiten werken 

en met mensen omgaan. In zijn vak raakt hij nooit uitgeleerd, vertelt hij. “Elke dag 

is je eigen feestje” zegt hij. Hij wil zich graag blijven ontwikkelen in zijn vak. Het 

jaarlijkse gesprek met de burgemeester stelt hij zeer op prijs. Dan merkt hij dat hij 

en zijn collega’s zeer gewaardeerd worden en dat er goed naar ze geluisterd wordt. 

Zij staan dicht bij de burgers en weten wat er speelt en leeft op straat. Wethouder 

Marcel Willemsen is ook een dag op pad geweest met Hans. “Dat vond hij geweldig. 

Hij wil nog een keer mee”.

Mensen aanzetten tot nadenken vindt hij belangrijk. Meestal is de veiligheid in 

het geding, maar dat heeft niet iedereen door. “Als ik in een gesprek tot iemand 

doordring, en diegene denkt de volgende keer goed na over de gevolgen van zijn 

gedrag, dan ben ik tevreden.” Dat betekent niet dat een boete meteen van de baan 

is. Als iemand (on)bewust de wet overtreedt, dan kleven daar consequenties aan. 

Vaak proberen mensen op zijn gevoel in te praten, maar dat houdt hij tegen. “Er is 

een goede reden waarom deze regels en wetten bestaan, en daar sta ik achter. Weet 

u, het is voor mijn en uw veiligheid. En die van uw kinderen.”          

  Buitengewoon 
mensenwerk  

    
    In dorpen, wijken en buurten maken 
mensen de stad. Buurtcoördinatoren 
van de gemeente Oosterhout werken 
samen met tal van bewoners en 
instanties. Deze week een portret van 
Hans Jansen, handhaver openbare 
orde en veiligheid in de gemeente 
Oosterhout.  


