
We spreken Frederik Jansen 

tijdens zijn laatste weken als 

programmadirecteur Twente 

Safety & Security. In de 

afspraakbevestiging staat vermeld: 

‘Bezoekers voor Twentehuis: 

parkeren in garage Hermandad’. 

Toepasselijk voor een gesprek met 

een man wiens wortels liggen bij 

de Twentse politie en wiens hart 

ligt bij een veilig ‘huis’, in Twente 

en de rest van de wereld.  



“Het plezier, de overtuiging en de 
ambitie moeten uit je ogen spatten”  

“Ik heb ruimte en vrijheid nodig: een vage 
opdracht en dan beginnen. Fantastisch!”, zegt 
Frederik Jansen. Een vage opdracht was ook 
precies waarmee hij in mei 2014 begon: meer 
veiligheid tegen hetzelfde geld én meer banen 
in Twente. “Ik weet dat je aan het begin moet 
zorgen voor de randvoorwaarden, maar ik 
riep: ‘Dat gaat wel lukken’ en ben erin gestapt. 
Met een budget van 2,5 ton per jaar, zonder 
team (en dat voor een teamspeler) en met 
een prachtige ambitie.” Kenmerkend voor 
de man die zegt dat als je een programma 
doet, het plezier, de overtuiging en de 
ambitie uit je ogen moeten spatten. “Als 
programmamanager moet ik geloven dat het 
waar gaat worden. Is het niet mijn visie, dan 
ben ik niet de juiste persoon.” 

Maatschappelijke meerwaarde
Die visie richt zich voor Jansen bij voorkeur 
op de lange termijn en gaat uit van 
maatschappelijke relevantie. “Mijn droom is 
een internationaal erkend veiligheidscentrum 

dat door innovatie een voorsprong 
in veiligheid weet te realiseren. Met 
maatschappelijk en economisch rendement: 
veiligheidsconcepten waaraan aantoonbaar 
behoefte is en die tegelijk meer banen 
opleveren. Innovatie is vaak aanbodgedreven 
- ‘er is een nieuwe sensor op de markt’ - maar 
de maatschappelijke relevantie verbindt. 
Ik zoek altijd naar de maatschappelijke 
meerwaarde. Daar worden we ook voor 
betaald bij de overheid.” 

Wat heeft de burger eraan? 
Hij legt uit: “Ik kwam van de politie en keek 
heel sterk naar wat de burger eraan heeft. 
Wat voor schade ontstaat bijvoorbeeld door 
onveilig voetbal, een van de deelprojecten? 
De schade is minder plezier, meer slachtoffers, 
een opa die niet meer met zijn kleinkind 
naar een wedstrijd kan en stijgende kosten. 
Laat je de kosten dalen, dan kun je dat 
geld investeren in een veiligere en mooiere 
sportbeleving.  

Veilig wonen voor zelfredzamen is een 
ander deelproject. Doordat meer mensen 
langer thuis blijven wonen, verdubbelt het 
aantal mensen dat thuis slachtoffer wordt, 
bijvoorbeeld doordat ze vallen. Wat als je 
dat aantal gelijk weet te houden? Dan heb je 
minder revalidatie nodig en minder inzet door 
brandweer en ziekenhuizen. De kosten die je 
zo bespaart, kun je inzetten voor innovaties 
als domotica. Zodat meer mensen veilig 
langer thuis kunnen blijven. Het huis van 

“Ik heb ruimte 

en vrijheid nodig: 

een vage opdracht 

en dan beginnen. 

Fantastisch!”



“Om mensen op alle 
posities te beïnvloeden, 
moet je aansluiten bij de 
werkelijkheid van 
de ander.” 



de Toekomst is mooi, maar heeft nog geen 
maatschappelijke relevantie. Die ontstaat als 
je 10.000 woningen met die veiligheidssnufjes 
voorziet. Uit een onderzoek onder 160 
mensen die nog thuis woonden, bleek dat 
vijf van hen bijna blind waren. Ze kookten 
zelfstandig op gas. Fijn vanuit de WMO, maar 
qua veiligheid om je rot te schrikken. Wij 
brengen de zorg en veiligheid bij elkaar.” 

Parels bij elkaar brengen
Door een publiek-private samenwerking met 
integraal denken en doen, kom je samen 
verder om de wereld veiliger te maken, is 
de overtuiging van Jansen. “Er gebeurde 
veel, maar wel in kolommen. Vanuit het 
programma zorgen we voor publiek-private 
samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven 
en kenniscentra, de triple helix. Dan heb je 
te maken met verschillende economieën 
en culturen. De overheid kent een sterke 
hiërarchie en een bestedingseconomie. 
Raar eigenlijk: als je het goed doet, krijg je 
minder budget. Het bedrijfsleven zorgt voor 
nieuwe markten, heeft een markteconomie. 
En kenniscentra werken vanuit een subsidie- 
economie met een sterke autonomie van 
de professionals. Hoe kun je die op elkaars 
plattegrond laten lopen? Dat begint met 

iedereen alles toesturen. Dan creëer je 
overzicht wie waarmee bezig is. Door de 
parels bij elkaar te brengen, ontstaat een 
gevoel van: ‘Dit is mooi, daar gaan we wat 
mee doen’. Er gebeuren zoveel mooie 
dingen en er is samen zoveel te bereiken 
met overzicht en inzicht. De inhoud verbindt 
mensen. Maar mensen weten van elkaar niet 
waar ze mee bezig zijn. Het fascinerende 
aan programmamanagement vind ik de 
samenhang, de verbinding maken tussen 
mensen, ideeën en ontwikkelingen. Dat kan 
soms al heel banaal door het rondsturen van 
een krantenartikel.” 

Drones
Een van de parels die hij tegenkwam, was 
het opleidingscentrum van de brandweer op 
vliegveld Twente. Jansen zag een combinatie 
met het testen van drones door de andere 
publieke en private partijen. “Het operationeel 
management van de brandweer kan met 

Programma 
Twente Safety 
& Security
Twente Safety & Security werkt aan 
innovatie in veiligheid. Door denken en 
doen samen te brengen. En door de juiste 
mensen vanuit bedrijven, onderwijs en de 
overheid met elkaar in contact te brengen. 
Hierdoor ontstaan slimme oplossingen 
om veiliger te wonen, te werken en 
te leven. Naast dit maatschappelijk 
rendement moeten de oplossingen leiden 
tot meer business en meer banen in de 
veiligheidssector in Twente. Dat is het 
economisch rendement. Het programma 
kent verschillende onderdelen: het Drone 
ontwikkel,- opleiding- en testcentrum op 
Twente airport, Veilige evenementen/
voetbal, Veilig wonen voor minder 
zelfredzamen, en last but not least het 
innovatiecentrum voor first responders. 
Twente Safety & Security is één van de 
drie innovatieclusters op het gebied 
van veiligheid in Nederland. Samen 
met Den Haag (The Hague Security 
Delta) en Eindhoven/Tilburg (Dutch 
Institute for Technology, Safety & 
Security) vormt Twente het nationale 
veiligheidsinnovatiecluster. Het streven 
is om internationaal toonaangevend te 
zijn en een voorsprong in veiligheid te 
realiseren.

“Ik wil me niet laten 

beperken door hekjes en 

smalle blikken” 



drones laten zien waar de brandhaard zit en 
zo effectiever brand bestrijden en de mensen 
beschermen. Twente Airport is nu een van de 
eerste plekken in Nederland met een drone 
ontwikkel-, test- en opleidingscentrum. Als 
onderdeel van de Twente Safety Campus, 
een hoogwaardig trainingscentrum voor 
hulpverleners uit binnen- en buitenland.” Er 
lag een kleine hobbel in de vorm van een 
rapport dat aantoonde dat een vliegveld 
en drones niet samengaan. “Dat rapport 
hebben we gefileerd: het ging over vandaag 
en gisteren, maar hoe zit het met morgen? 
Wij hebben laten zien dat het wel kan en 
wat voor iedereen de voordelen zijn. Als je 
de infrastructuur van het vliegveld verbindt 
met veiligheid en high tech systemen, 
kan dat duizenden banen opleveren. 
Werkgelegenheid was de urgentie die nodig 
was om mensen in beweging te krijgen, niet 
alleen de veiligheidsvraag. Je moet instappen 
waar kansen zich voordoen en die vertalen 
naar het lange termijn perspectief voor alle 
stakeholders.”

Bestuurlijke rugdekking
Het programma draait nu tweeënhalf jaar. 
Het Drone project is inmiddels overgedragen 
aan de provincie en de gemeente Enschede. 

Vanuit het opleidingscentrum van de 
Brandweer wordt het veiligheidscentrum 
doorontwikkeld met de Twente Economic 
Board als eigenaar. En het programma staat 
op de Nationale Innovatie Agenda Veiligheid. 
Naast high tech onderscheidt Twente zich 
nu ook met veiligheid. “We hebben veel 
bereikt. Maar ik had graag nog meer willen 
doen. Het kan allemaal nog slimmer en beter. 
Ik wilde bijvoorbeeld toe naar een stichting, 
een onafhankelijke setting. Veiligheid is van 
alle partijen in de triple helix, niet alleen van 
de overheid. Om te bereiken wat ik wil, heb 
je zeker zeven jaar nodig en daar zijn de 
omstandigheden niet naar. Toen ik begon was 
de bestuurlijke rugdekking anders, met Peter 
den Oudsten als zeer gedreven bestuurder. 
De nieuwe bestuurder is minder uitgesproken 
op veiligheidsdoelstellingen. De focus ligt voor 

mij te veel op concrete innovaties in plaats 
van een totale beweging met alle partners.”

Worsteling
“Mijn worsteling is: gaat het om projectjes 
of om effect op de lange termijn? Projecten 
gaan over de korte termijn. Ze zijn hartstikke 
nodig. Zo zijn we ook hier begonnen. Door in 
te zetten op de drone-ontwikkeling hebben 
we een belofte gedaan en bewijs geleverd. 
Daarmee genereer je vertrouwen om door te 
ontwikkelen. En voor de veertien betrokken 
burgemeesters was het een heel tastbaar en 
sexy onderwerp. Maar uiteindelijk gaat het 
voor mij niet alleen om die losse projecten, 
maar om het probleem achter incidenten 
voor de lange termijn. De Problem Oriented 
Approach van Goldstein. Het gaat ook niet 
om veiligheid óf economie, maar om en-en. 
Ik kijk breed over grenzen, wil me niet laten 
beperken door hekjes en smalle blikken.”

Gekmakende gepassioneerdheid
Die smalle blikken en eilanden kwam 
hij meerdere malen tegen. “Met het 
opleidingscentrum wilde ik triple helix de boer 
op. Maar de brandweerleiding vatte dat op 
als ‘Je pikt ons idee’. Terwijl dit programma 
is ontstaan om integraliteit te ontwikkelen. 

“Samenwerking 

organiseren op het brede 

vlak van veiligheid, 

dat zit in mijn hart.”



Daarvoor heeft Peter den Oudsten mij erbij 
gehaald. Dat ik de brandweer niet voldoende 
meekreeg, heb ik waarschijnlijk ook te danken 
aan mijn eigen bevlogenheid. In de FinEc-tijd 
bij de politie (Aanpak Financieel-Economische 
criminaliteit) is wel eens gezegd dat ik een 
gekmakenden gepassioneerdheid heb. Mijn 
gedrevenheid kan belemmerend werken 
voor anderen om niet aan te haken en mede-
eigenaarschap op te pakken. Ik werk zo vanuit 
passie en idealisme, het is bijna een geloof. De 
begrippen Vriendschap, Liefde en Waarheid 
zijn leidende thema’s in mijn leven. Er is voor 
mij maar een volk: de hele mensheid. Er is 
maar een land: de wereld. En er is maar een 
taal, die van de liefde. Vandaar dat ik wil 
bijdragen aan een veilige wereld. Ik sta dus 
ergens voor, ben zichtbaar en kom overal aan 
tafel. Dat maakt mij soms bedreigend, want er 
zijn er meer die ruimte willen hebben, net als 
ik. Maar ik ben niet de goede man voor een 
egostrijd. Conflicten aangaan is ook niet mijn 
sterkste kant, dat zou scherper kunnen.”. 

Het ‘Zweepje van Jansen’
Binnen zijn team wordt zijn gedrevenheid ook 
wel het ‘zweepje van Jansen’ genoemd. De 
hoge eisen die hij aan zichzelf stelt, stelt hij 
ook zijn team. “Hier was al een team. Het was 

voor mij de uitdaging om hen te stimuleren, 
zorgen dat ze het grote belang zien, zodat 
ze gaan vliegen en er lol in hebben. Dan 
ontstaat vernieuwing. Om mensen op alle 
posities te beïnvloeden, moet je aansluiten 
bij de werkelijkheid van de ander. Ik ben 
wars van hiërarchie, wil er ook geen last van 
hebben. Hiërarchie kan angst creëren. Mijn 
basishouding is: ieder heeft een rol en alle 
rollen zijn gelijkwaardig. Ieders competenties 
zijn even waardevol, je hebt tenslotte een 
onderlinge afhankelijkheid. Ik wil wel mezelf 
steeds beter maken. Mijn kracht wil ik dienend 
laten zijn. Bij de politie bijvoorbeeld wilde ik 
ervoor zorgen dat de wijkagent de goede 
dingen goed kon doen.” 

Ongeduld
Wat hem weleens dwars zit, is zijn ongeduld. 
“Ik wil vaak te snel, te veel, heb een te grote 
drive. Het beste advies kreeg ik van Herman 
Hazewinkel van de Twente Board: ‘Pas je 
tempo aan, ga niet te snel’. Maar dat vind ik 
zo verrotte moeilijk. Ik had eigenlijk al binnen 
een jaar een onafhankelijke stichting willen 
hebben. Als ik van A naar B ga, dan wil ik me 
zo snel mogelijk gedragen of ik al in B ben. 
Anderen hebben meer tijd nodig. Die moet ik 
hen gunnen om ook op die trein te springen.” 
Tegelijk heeft hij dat ongeduld ook nodig om 
snelheid te kunnen maken. “Als je je niet voor 
110% inzet , dan komt de beweging niet op 
gang. We hebben in korte tijd iets bereikt dat 
er toe doet, dat toekomstbestendig is voor 
Twente. We hebben een bedding gecreëerd 
waarin het programma kan gedijen. Twente 
Safety & Security is over de IJssel gebracht. 
In Den Haag en Brabant wordt nu rekening 
gehouden met Twente en wordt de lol van 
samenwerking gezien. Dat maakt me trots. Die 
agendasetting is mijn footprint. Mijn ultieme 
droom is als je over zeven jaar op een terras 
in Rome zit en je noemt Twente, dat ze dan 
zeggen: ‘Ah, dat is toch die plek voor veiligheid 
en innovatie’.” 

“Door de parels 

bij elkaar te brengen, 

ontstaat een gevoel 

van: ‘Dit is mooi, 

daar gaan we wat 

mee doen’.”



Diep vertrouwen
Toch besloot Frederik Jansen te stoppen als 
programmadirecteur. “Ik ben vriendelijk en 
aardig, maar ook een terriër. Niet opgeven 
als je ergens aan begint. Maar het is lastig 
werken met die persoonlijke worsteling tussen 
de lange termijn en de snelle successen. Ik 
ben van goed en duurzaam. Mijn inzet moet 
wel resultaat hebben. Het is goed dat er nu 
ander leiderschap komt, niet meer vanuit 
de overheid. Ik vind het belangrijk dat het 
bedrijfsleven nu een grotere rol gaat vervullen. 
Er is ook wel een diep vertrouwen dat ik 
zoveel heb gezaaid, dat dit wel doorgaat. Dat 
ik de passie heb kunnen overbrengen, zodat 
het ook hun eigendom wordt. Dat maakt het 
wel het goede moment om los te laten. Ik heb 
2,5 jaar topsport bedreven. Ik mag mezelf ook 
wel de eerste divisie gunnen in plaats van 
hoofdklasse. Een kwestie van plaats maken 
en op jezelf passen. Het hangt niet alleen van 
mij af.” 

Integraal denken en doen
Tot slot: “Ik zit nu in een heel bijzonder proces 
voor mezelf. Ik heb gekozen om te stoppen 
en dwing mezelf op mijn handen te zitten. 
Mijn ideale volgende klus? Vernieuwing 
met maatschappelijke relevantie. Integraal 
denken en doen is mijn ding. Samenwerking 
organiseren op het brede vlak van veiligheid, 
dat zit in mijn hart. Programmamanagement 
is zo veel. Ik doe het op mij manier. Mijn tip? 
Bottom up zit veel kracht. Ga uit van kracht en 
zorg voor bestuurlijke rugdekking. Dus benut 
kansen en zorg dat je aansluiting hebt bij wat 
er gebeurt.”

“De begrippen 

Vriendschap, Liefde en 

Waarheid zijn leidende 

thema’s in mijn leven.”



Over 
Frederik Jansen
Frederik Jansen is Commissaris van Politie en bekleedde leidinggevende functies als Districts- 
en Divisiechef. Vanuit het programma FinEc (versterking Aanpak Financieel-Economische 
Criminaliteit) was hij zeven jaar lang verantwoordelijk voor de organisatieontwikkeling en 
resultaatverbetering op het gebied van de aanpak van fraude, witwassen en het afpakken 
van crimineel vermogen. Dit programma van de Nederlandse Politie, in samenwerking met 
partners, maakte duidelijk dat misdaad niet zal lonen. Ook ontwikkelde hij het integraal 
veiligheidsbeleid in Twente. Daarnaast was Frederik Jansen acht jaar lid van de Cliëntenraad 
van MST, de laatste vijf jaar als voorzitter. Van mei 2014 tot november 2016 was hij als 
Programmadirecteur Twente Safety & Security verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de 
publiek-private samenwerking van overheden, kennisinstituten en het bedrijfsleven op het 
gebied van veiligheid en innovatie. Januari 2017 start Frederik Jansen als programmamanager 
Kwaliteit Dienstverlening bij de Politie Oost NL, één van de drie strategische programma’s. 
Een voor hem zeer relevant thema dat gaat over het verbeteren van de relatie met de burger.
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