ZO ZIT DAT

Hans Robijn, IBT-docent en
voorzitter Stichting Hiking & Adventures

‘De tocht zelf
is de afsluiter
van een proces’
De net 60 geworden Hans Robijn, IBT-docent (niveau 5) en
voorzitter van Stichting Hiking & Adventures is gepokt en gemazeld
in het politievak. Deze diender weet wat hij wil en werkt zeer gedreven
aan het realiseren van wat hij voor ogen heeft. Onvermijdelijke
tegenslagen worden geïncasseerd en omgezet in nieuwe kansen.
Zowel in zijn werk als politieman als bij de in dit artikel besproken
nevenactiviteit, die toch ook weer dicht bij het politievak blijft.
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BLIKOPENER

‘De groepsdynamiek
met gelijkgestemden
is een groot voordeel
van onze tochten’

Fysieke en mentale weerbaarheid is voor Hans heel
belangrijk, zeker in het politievak. Wat hem betreft
helpt fysieke inspanning daarbij en dan met name
in groepsverband. Met elkaar naar buiten, de natuur
in. Avontuur en ruimte zoeken en een prestatie
leveren waarvan je wellicht nooit gedacht had dat
jij die zou kunnen leveren. Als lid van een groep
voor jezelf een proces starten en dat succesvol tot
een einde brengen. Hans is er zo van overtuigd dat
dit nuttig én leuk is, dat hij veel eigen tijd stopt in
het organiseren van uiteenlopende avontuurlijke
tochten in binnen- en buitenland. ‘De tocht zelf is
de afsluiter van een proces,’ legt Hans uit. ‘Bij grote
tochten, zoals de beklimming van de Mont Blanc, de
Kilimanjaro of naar Nepal, begint de voorbereiding
en groepstraining al een jaar van tevoren. Dat is
niet alleen noodzakelijk, maar het zorgt er ook voor
dat het meer is dan zomaar een survival-reis of
een vakantietrip. Juist het totale proces geeft de
deelnemers zo’n rijke ervaring. Een die ze niet meer
vergeten!’
POLITIEMENSEN MET EEN “KRAS”
Wie (super)fit is en met de mensen van Hiking &
Aventure op pad wil, is van harte welkom. Kijk op de
website www.hiking-adventures.nl wat er allemaal
mogelijk is. Maar er is meer. ‘Jazeker,’ vult Hans
aan. ‘Het is fantastisch dat we onze tochten ook
kunnen aanbieden aan collega’s die ergens een
“kras” hebben opgelopen. Dat kan van alles zijn.
Van een (overwonnen) ernstige ziekte of handicap
tot een ongeval of trauma op het werk. Als ik zie
welke positieve uitwerking onze tochten hebben op
mensen die op een of andere wijze beschadigd zijn,
dan weet ik weer waarom wij er zoveel tijd en energie
in stoppen. Mensen knappen er echt van op. Zo
zelfs dat ze door mee te doen aan een “survival-proces” weer in actieve dienst kunnen. Daar hebben we
diverse mooie voorbeelden van. Wie weten wil wat er
zoal bereikt is, kan daarom vragen.’

Bestuur Hiking
& Adventures
‘Wij zijn Hiking & Adventures. Ondernemende en
avontuurlijke politiemensen.’ Zo presenteert het bestuur
van de stichting zich in de najaar-2018-editie van
hun magazine met verhalen van de reizen die dit jaar
gemaakt zijn. Micha de Heus en Joost Ruijter laten in dit
artikel het woord aan voorzitter Hans Robijn, die al veel
jaren een actief beoefenaar is van de survival-sport. De
stichting streeft de fysieke en mentale weerbaarheid na,
door betaalbare en op maat gesneden buitenactiviteiten
aan te bieden.

PTSS-ERS NAAR DE MONT BLANC
Dat dit een hulpmiddel kan zijn voor politiemensen
met PTSS, heeft Hans zelf ervaren. ‘In 2015 konden
we met elf politiemensen met PTSS naar de Mont
Blanc in de Alpen. Dat was inclusief professionele
begeleiding, mede mogelijk gemaakt door de politie.
De trainingsdagen en -weekenden waren zwaar,
want de Mont Blanc beklim je niet zomaar. Op
de eerste dag van het proces begonnen we met
gewoon wandelen. Het was de bedoeling dat de
deelnemers onderweg met elkaar zouden praten.
Dat werkte bijzonder goed. Iemand zei: “Eindelijk
een goed gesprek met iemand die mij begrijpt.” Het
klikte onderling en samen was men op weg naar een
prestatie die hen uiteindelijk vooruit geholpen heeft.
Er ontstaat kameraadschap en een warm “familiegevoel”. De groepsdynamiek met gelijkgestemden
is een groot voordeel van onze tochten. Daarnaast
zijn het mensen die in zichzelf willen investeren.
Maar liefst negen collega’s van die groep zijn in dat
proces van bijna een jaar zo hersteld dat ze weer in
actieve dienst zijn gegaan. Dat is toch supermooi!’
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‘Het zou toch mooi zijn
als we vanuit de politie
de middelen krijgen
om één keer per jaar
een tocht te organiseren
voor collega’s met een kras’

Hans vertelt van een reis naar Marokko, waar een
collega met een onderbeenprothese een prestatie
leverde die bij valide deelnemers opzien baarde.
‘Dat je zo’n zware tocht met deze handicap kunt
volbrengen, was de reactie van latere deelnemers.
Ook deze collega is weer aan het werk. Het “op de
voeten kunnen zetten” van collega’s die een “kras”
hebben opgelopen, geeft zoveel voldoening en
motivatie om verder te gaan met dit mooie werk.
Als onafhankelijke stichting, sinds 2015, kunnen
we onze ideeën wat makkelijker uitvoeren en de
doelgroep is groter geworden. We zijn bijvoorbeeld
gestart met een tocht in het noorden van Zweden
voor PTSS-ers met een buddyhond. Dat is een
positief verhaal geworden (zie artikel in “Hiking en
Adventure”, Najaar 2018) en voor 2020 willen we dit
weer gaan aanbieden. In 2019 beginnen dan al de
voorbereidingen.’
LEIDINGGEVENDEN ZELF ERVAREN
Wat Hans betreft mag er vanuit de leiding van de
Nationale Politie meer aandacht en erkenning zijn
voor de fysieke en mentale weerbaarheid via deze
tochten. In ieder geval als het gaat om herstel van
mensen die een kras hebben opgelopen. De kans
dat iemand er beter uitkomt is heel groot en dus ook
dat iemand weer of beter aan het werk kan. Hans:
‘Ga als leidinggevende eens mee in zo’n adventure-traject. Dan kom je pas echt te weten wat het wil
zeggen als je PTSS hebt opgelopen tijdens het werk
of wat het is om door een zware ziekte beperkt te
zijn in leven en werken. En... het is ook nog eens
heel leuk om te doen. Misschien helpt dat om als
stichting ondersteuning te krijgen bij ons werk.
Het zou toch mooi zijn als we vanuit de politie de
middelen krijgen om één keer per jaar een tocht te
organiseren voor collega’s met een kras. Compleet
met professionele begeleiding en met als doel
herstel. We weten inmiddels dat het kan.’ n
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Hans Robijn
“Als het via de voordeur niet kan, dan pakken we de
achterdeur”, is een uitspraak van Hans uit de tijd dat
hij lid was van het AT. Na zijn tijd in het leger en bij de
brandweer trok hij het politie-uniform aan. Hij was o.a.
motoragent en lid van “Zwacri” Amsterdam. Het hogere
geweldsspectrum is hem niet vreemd. Zijn huidige functie als IBT-docent niveau 5, sluit daar bij aan. Daarnaast
is Hans actief bij de jaarlijkse ceremonie in de Tuin van
Bezinning. Hij is ook betrokken bij de “Standaardwacht”,
een ceremonieel gebeuren dat bijdraagt aan het trots zijn
op het politievak. “Ik heb inmiddels heel veel van wat ik
wilde doen bij de politie gedaan en heb het nog prima
naar m’n zin,” aldus Hans.

Korting voor NPB-leden!
NPB-leden krijgen jaarlijks 10 procent korting op één
tocht naar keuze – met een maximum van € 50. Ga
dus vooral eens kijken of er voor jou wat bij zit: www.
hiking-adventures.nl! De diverse tochten in binnen- en
buitenland staan open voor medewerkers (en hun partners / familie) van de Nationale Politie, van Defensie en
ketenpartners als brandweer en ambulance.

