
ENQUÊTE NOVEMBER 

2019 Keuzes maken in politiewerk



Respons

 Aantal deelnemers: 3.786

 Enquête volledig ingevuld: 74,2%

 Enquête gedeeltelijk ingevuld: 25,8%



Leeftijd



Werkveld



Eenheid



In hoeverre ervaar jij in je dagelijkse 

werk een gebrek aan capaciteit 

binnen de politie?

1= in hoge mate, 7 = helemaal niet



Hieronder 5 thema’s die raken aan capaciteit 

binnen de politie. Maak je persoonlijke top 5 van 

grootste veroorzakers van beperkte capaciteit.



Wat helpt om de 
administratieve 
druk tegen te 
gaan?



Wat helpt in de 
aanpak van 
verwarde
personen?



Wat helpt als het 
gaat om 
evenementen?



Wat helpt als het 
gaat om de 
verdeling van 
taken (binnen
de organisatie)?



Wat draagt (per 
direct) bij aan het 
terugdringen van de 
capaciteits-
problemen)?



Maatregelen op basis van de enquête

Naast keuze-opties waarbij deelnemers konden aangeven welke oplossingen volgens hen zouden 

helpen om het werkaanbod bij de politie beter in balans te brengen met de beschikbare menskracht, 

konden deelnemers ook open reacties geven. Dit heeft duizenden reacties en een rijkdom aan ideeën 
en oplossingen van politiemensen uit alle geledingen van de politieorganisatie opgeleverd. Op basis van 

de meest voorkomende en bruikbare reacties (zowel die op de ‘gesloten’ als ‘open’ vragen) hebben de 

politievakbonden een lijst opgesteld van maatregelen die op korte termijn kunnen worden genomen. Wij 

verzoeken de minister, korpsleiding, de burgemeesters en het Openbaar Ministerie om voor 1 januari 

2020 aan te geven welke van deze maatregelen zij bereid zijn te nemen zodat de druk op de 

politieorganisatie (en dus politiemensen) wordt teruggebracht tot een acceptabel niveau.

* Maatregelen voor de langere termijn zijn als bijlage opgenomen.



Korte termijn-oplossingen politieorganisatie

De politiebonden verzoeken de korpsleiding om aan te geven welke van de volgende maatregelen zij 

op korte termijn bereid is te nemen:

 Halveer de interne verantwoording en stel minder eisen aan registratie van werkzaamheden. Ga uit van vertrouwen 
en beperk registratie tot de zaken die cruciaal zijn voor het opsporings- en strafvorderingsproces. BOB-aanvragen 
(het opvragen van o.a. camerabeelden en geluidsopnames) kosten nu bijvoorbeeld zeer veel tijd en kunnen 
drastisch vereenvoudigd worden.

 Neem aangiftes zonder opsporingsindicatie voortaan op door burgers een standaard formulier te laten invullen. Het 
gaat hier vaak om aangiftes die vooral bedoeld zijn om schade te kunnen declareren bij de 
verzekeringsmaatschappij. Laat dit soort aangiftes alleen nog maar opnemen door een politiemedewerker indien 
de burger weigert de aangifte via het formulier te doen.

 Leg administratief werk dat eigenlijk bij andere partijen thuis hoort (zoals het Openbaar Ministerie) bij hen terug. Laat 
bijvoorbeeld meer onderzoek ter terechtzitting plaatsvinden, zodat er minder administratief procesrechtelijk werk 
gedaan hoeft te worden. Maak bijvoorbeeld geen tijdrovende verslagen meer van camerabeelden waarop 

strafbare feiten te zien zijn, maar laat de beelden voor zich spreken.

 Neem zoveel mogelijk administratieve taken uit handen van blauwe collega’s. Neem speciaal voor dit doel extra 
administratief personeel aan. Deze medewerkers kunnen alle handelingen verrichten die niet per se door een 
executieve collega uitgevoerd hoeven te worden zoals inbeslagnames, het uitwerken van getuigenverklaringen 
enz. Alleen eigen bevindingen worden nog door ‘blauwe’ collega’s zelf gedaan. Na een screening en korte 
opleiding voor BVH kunnen deze collega’s aan de slag. 



Korte termijn-oplossingen politieorganisatie

 Handel veel meer eenvoudige zaken (zoals winkeldiefstal, sotfdrugs) af via MEOS. Dit is een app waarmee agenten 
op hun telefoon snel eenvoudige overtredingen kunnen afhandelen. Pas voor de langere termijn het boete- en 
strafbeleid aan zodat voor veel meer eenvoudige zaken een boete opgelegd kan worden. Koppel hier een systeem 
aan waarbij de boete bij ieder nieuw vergrijp verdubbelt zodat misdaad nooit loont.

 Stel geen jaarplannen op voor 2020 en 2021 (waarin extra prioriteiten worden aangegeven). Alle capaciteit is 
immers nodig om de basale politieprocessen draaiende te houden.

 Voer weer een vaste vergoeding in voor woon-werkverkeer in plaats van tijdrovende declaraties

 Laat de operationeel experts in basisteams meedraaien in de noodhulp en onregelmatige diensten, zeker op drukke 
momenten.

 Schaf verplichte pensionering op de AOW-datum af. Geef collega’s de keuze om langer door te werken als zij dit 
willen.

 Laat niet-politionele taken uitvoeren door andere organisaties. Zoals het innen van geldboetes, uitreiken van 

stukken, controleren WWM enzovoorts. 

 Reduceer meldingen via de Landelijke Service Module (LSM) en laat deze beter filteren. LSM is een systeem 
waarmee meldingen via het 0900-nummer van de politie worden doorgezet naar de basisteams. Stop met het 
doorzetten van niet-bruikbare meldingen en met het verspreiden van alle mails onder wijkagenten en ander 
personeel. Laat deze taak uitvoeren door I&S-medewerkers (in plaats van Opco’s) en filter/reduceer de meldingen.



Korte termijn-oplossingen politieorganisatie

 Stop tijdelijk met reageren op niet-spoedeisende meldingen. Het gaat om meldingen waarbij op korte termijn geen 
grote problemen ontstaan als de politie niet direct ter plaatse gaat, de zogeheten ‘gevaarzetting’ zo goed als nihil is 
en uitstel geen ernstige gevolgen heeft. Politiemedewerkers kunnen zich hierdoor richten op de ernstigere zaken. 
Filter bovendien beter en zet niet alle nonsens-meldingen door naar blauwe collega's. Bijvoorbeeld fout 
geparkeerde auto's, kat in de boom, buitensluiting burger enz.



Korte termijn-oplossingen Openbaar Ministerie

De politiebonden verzoeken het Openbaar Ministerie om aan te geven welke van de volgende 

maatregelen het op korte termijn bereid is te nemen:

 Nieuwe afspraak maken over het aantal zaken dat door de politie bij het Openbaar Ministerie moet worden 
aangeleverd: 30% minder ten opzichte van de afgesproken aantallen voor 2020 en 2021

 Voorgeleidingen aan de Rechtercommissaris (die toetst of de inverzekeringstelling verlengd wordt) voortaan op het 
politiebureau doen ipv bij de rechtbank. Dit scheelt veel papierwerk en kan 24 uur per dag, 7 dagen per week 
plaatsvinden.



Korte termijn-oplossingen minister van Justitie en 

Veiligheid / Tweede Kamer

De politiebonden verzoeken de minister van Justitie en Veiligheid om aan te geven welke van de 

volgende maatregelen hij op korte termijn bereid is te nemen:

 Laat meldingen van verwarde personen volledig (24/7) door de GGZ oppakken. De aanpak in Drenthe (inzet 
Psycholance) kan als voorbeeld genomen worden en verder worden doorontwikkeld

 Schaf het verplicht na 14 dagen bellen van burgers die aangifte hebben gedaan af. Doe dit alleen als er 
daadwerkelijk een daderindicatie is

 Sluit rechtbanken 1 dag per week in verband met de personeelstekorten bij parketpolitie en politiemedewerkers die 
het transport van verdachten verzorgen. Laat voorgeleidingen aan de rechter-commissaris voortaan op 
politiebureaus plaatsvinden in plaats van op de rechtbank. Hierdoor kunnen politiemedewerkers efficiënter worden 
ingezet

 Stel het innen van geldboetes onder de 250 euro tijdelijk uit

 Schrap bij het bepalen van iedere nieuwe prioriteit tegelijkertijd andere werkzaamheden die evenveel capaciteit 
kosten. 

 Verlaag het aantal zaken die voortvloeien uit landelijke prioriteiten/beleidskeuzes met 20% in 2020 en 2021



Korte termijn-oplossingen burgemeesters

De politiebonden verzoeken de burgemeesters om aan te geven welke van de volgende maatregelen 

zij op korte termijn bereid zijn te nemen:

 Laat met ingang van 2020 30% minder evenementen toe waarvoor politie-inzet nodig is. Laat organisatoren zoveel 
mogelijk zelf beveiliging regelen. Geef geen vergunning af indien de veiligheidsrisico’s te groot zijn

 Herijk de afspraken in de ‘driehoek’ (politie, burgemeester en Openbaar Ministerie) over lokale prioriteiten zodat 
deze passen binnen de grenzen van de daadwerkelijk beschikbare inzetbare politiecapaciteit voor 2020 en 2021

 Leg werkzaamheden en administratieve processen die eigenlijk bij de gemeente horen terug (bijv. vergunningen 
voor demonstraties, voorstellen tot BIBOB maatregelen)

 Laat de politie niet meer meeschrijven aan lokale veiligheidsplannen van gemeenten. Dit is een taak van de 
gemeenten zelf.



De komende periode richten wij ons op het in 

beweging krijgen van politiek en bestuur. Wat is 

volgens jullie de uiterste consequentie als dit niet 

lukt?



Bijlage: oplossingen langere termijn

 Doe veel meer eenvoudige zaken (zoals winkeldiefstal, sotfdrugs) af door direct opleggen van boetes. Pas hiervoor 
het boete- en strafbeleid aan. Eenvoudigere afhandeling en minder snel dossier maken. Kiest iemand voor direct 
betalen? Mooi, aftikken en de deur uit en KORT vastleggen ivm strafblad/recidive. Zo niet dan alsnog gewone 
proces in. Koppel hier bovendien een systeem aan waarbij de boete bij ieder nieuw vergrijp verdubbelt zodat 
misdaad nooit loont.

 Minder systemen! Teveel politie systemen Opco journaal, opp, tis, wap, bluespot monitor, plotbord, Outlook, bvcm, 
youforce, lsm meldingen etc.. Als je bv een aangifte opneemt komt dit in BVH, BOSZ, Livejournaal, debriefingstool 
etc.. te staan. Door één systeem te gebruiken zou dit al een hoop tijd schelen.

 Minder administratieve verantwoording; minder eisen stellen aan registratie van werkzaamheden.

 Houd het hele politieproces van aanhouding tot zitting tegen het licht. Er zijn teveel regels, work arounds, 
beleidseisen en bijzaken die gedaan worden door politiemensen. Laat onderzoek doen wat er allemaal komt kijken 
bij het maken van slechts een eenvoudig dossier. We verzuipen in alles wat we moeten doen. We worden overladen 
met regels. Advocatuur, meldformulieren, bijlages et cetera. Als je een analyse loslaat op het gehele proces schrik je 
je dood.

 Gebruik videobeelden en foto’s in proces-verbalen en als bewijsmiddel in de rechtszaal. Als je beelden hebt van 
strafbare gedragingen (bv openbare orde) deze beelden gebruiken en niet meer hele pv van bevindingen maken.

 Doe minder administratief werk voor externe partners zoals het OM. Geef voorrang aan digitale 
voorgeleidingsdossiers. Te gek dat politiemensen overuren moeten maken om een dossier in vijfvoud te moeten 

kopiëren om dit aan te leveren aan het OM.



 Herzie de wetgeving voor wat betreft vorderen gegevens. Laat het vrijwillig beschikbaar stellen van gegevens (ook 
als de gegevensverstrekker zelf geen direct benadeelde is) weer toe. Hiermee wordt op eenvoudige wijze een 
administratieve handeling verminderd en zijn allerlei strafrechtelijke vorderingen niet meer nodig.

 Minder management-posities, meer uitvoerende collega’s. (Minder leiding komt door de hele enquête veel voor).  
Een betere verdeling van leidinggevenden en minder overhead op teams. Minder managers en portefeuille-
ondersteuners die veel papier produceren

 Minder beleidsmakers op 'hoog' niveau, meer capaciteit inrichten voor de uitvoering. Minder beleid- en 
stafafdelingen die alleen de politiek en bestuur voeden en niet de burger

 Richt (ook in het kader van ouderenbeleid) bedrijfsbureaus in met collega's die binnen hun vakgebied niet meer 
mee kunnen komen, maar zo hun ervaring kunnen delen en de ‘blauwe collega’s’ kunnen ondersteunen. 

 Zorg dat er een OVJ aanwezig op districtsbureaus opsporing die meteen beslissingen kunnen nemen ipv veel 
administratieve last bij GBK

 Zeer veel genoemd: investeren in meer capaciteit voor de politie en de hele veiligheidsketen is het allerbelangrijkst. 
Dit is de enige echte oplossing voor meer slagkracht. Politiek moet lange termijn veiligheidsbeleid maken met 
bijbehorende financiële middelen.

 Politiek/bestuurlijk keuzes durven maken. 



 Zeg vaker nee tegen uitvragen van politie-inzet door het bevoegd gezag. We roepen al jaren dat er op 
leidinggevenden niveau meer nee gezegd moet worden tegen uitvragen van politie-inzet door het bevoegd 
gezag. We moeten dit nu ook eens meer daadwerkelijk doen. Hierbij verdient de politie-leiding steun, ook vanuit de 
vakbonden. Nu merk je dat er slechts een enkele keer de keuze wordt gemaakt inzet niet te leveren. Het 
begeleiden van evenementen moet niet langer een politietaak zijn. De politie is niet meer in staat dit op te hoesten. 
Dus nee zeggen tegen burgemeesters en politiek. Niet incidenteel maar meer frequent.

 Laat organisatoren van voetbalwedstrijden en andere evenementen betalen voor politie-inzet. Er worden veel taken 
door de politie gedaan bij voetbal en andere evenementen die absoluut geen noodzaak zijn. Het zou niet gek zijn 
de aanvrager te laten betalen voor de inzet, zodat dit geld rechtstreeks terug kan vloeien naar de politie voor 
personeel en middelen.

 Beloon zwaar werk en zware diensten veel meer. Verhoog toelages significant zodat de mensen toekomt wat ze 
verdienen door het werk dat ze doen. Dit maakt de politie als werkgever ook financieel aantrekkelijker waardoor 
jongeren sneller geneigd zijn om ook op basis van salaris naar de politie te komen.

 Politieacademie: Laat veel meer werkzaamheden uitvoeren door ondersteuners in plaats van door docenten. Bijv. 
planningszaken, controleren van gereserveerde acteurs, lokalen, onderwijsmiddelen etc. Voeg structureel toets- en 
onderwijsdeskundigen toe.


