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Disclaimer

Informatie onder voorbehoud - Op het moment van verschijnen van deze gids – juli 

2012 – heeft het parlement ingestemd met de komst van Nationale Politie. De plannen 

die de komst van Nationale Politie voorbereiden (het Ontwerpplan, het Inrichtingsplan 

en het Realisatieplan) zijn nog niet definitief vastgesteld. Cijfers kunnen bijvoorbeeld 

nog veranderen. Toch kiezen we ervoor om u in beknopte vorm inzage te geven in de 

plannen. We geven u graag de kans u voor te bereiden op de toekomst. We vinden dit 

getuigen van goed werkgeverschap. We hopen dat u deze gids vanuit dit perspectief 

wilt bekijken. De in deze gids beschreven inrichting van de toekomstige organisatie gaat 

over de situatie eind 2015. De totale realisatie van Nationale Politie duurt vijf jaar.

De in het Inrichtingsplan vervatte beschrijving van de inrichting van de informatievoorzieningsfunctie is nog in 

bewerking. Conform onderdeel 3 van zijn opdracht van 9 mei 2012 brengt de CIO a.i. nog advies aan de minister van 

Veiligheid en Justitie uit over de voorgenomen inrichting van die informatievoorzieningsfunctie. Naar aanleiding 

daarvan worden genoemde bevindingen in de komende periode nader uitgewerkt in concrete tekstvoorstellen. 
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voorwoord
Afgelopen jaar is hard gewerkt aan de voorbereidingen op de komst 

van Nationale Politie. Het parlement is inmiddels akkoord met het 

wetsvoorstel; we gaan van voorbereiden over naar realiseren van 

Nationale Politie. De komende jaren zal veel veranderen, terwijl 

het werk gewoon doorgaat. Bij Nationale Politie geldt: samen de 

klus klaren. Eén organisatie pakt de taken op waar de politie 

dagelijks voor staat. Nationale Politie betekent dat we als één 

korps werken aan betere prestaties, meer efficiëntie en meer 

vertrouwen van burgers in ons werk. Hiermee vergroten 

we onze bijdrage aan een veiliger Nederland.  

In deze gids vindt u op hoofdlijnen hoe we dit willen 

bereiken. U leest over de missie, visie en kernwaarden 

van Nationale Politie. Deze waarden zijn het fundament 

van ons nieuwe korps. Ook vertellen we op welke punten 

de nieuwe organisatie afwijkt van de huidige situatie, 

welke veranderingen er zullen zijn. U leest ook over het 

korps, de regionale eenheden, de Landelijke Eenheid en 

de bedrijfsvoering. Kortom, u maakt 

kennis met de inrichting van Nationale 

Politie. Daarnaast laten we u zien hoe 

we van A naar B willen komen; hoe 

de realisatie van Nationale Politie 

verloopt. En we gaan kort in op de 

reorganisatie. 

Hierbij is het onmogelijk om volledig te zijn. Dit 

zou de tekst onnodig lang en gedetailleerd maken. We realiseren ons 

goed dat we ons beperken tot de essentie van de inhoud. Complexe 
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werkwijzen geven we in deze gids vereenvoudigd 

weer. Overwegingen en onderbouwingen laten 

we achterwege. De gids is een hulpmiddel bij het 

vertellen over Nationale Politie. We denken dat u zich 

hiermee een beeld kunt vormen van de voorgestelde 

veranderingen en plannen. Het is echter geen uitputtend 

naslagwerk. Daarvoor kunt u het Ontwerpplan, het 

Inrichtingsplan en (later) het Realisatieplan raadplegen.

Laat ik vooropstellen: we hebben een goede 

politie. We hebben het afgelopen jaar veel 

collega’s ontmoet en bij allen zagen we de 

liefde voor het vak terug, evenals kennis, ideeën, 

betrouwbaarheid, professionaliteit en moed. Ik 

zie het als een van onze belangrijkste taken om 

deze vormen van vakmanschap met de collega’s 

verder te ontwikkelen. Dat is broodnodig in een 

samenleving die steeds hogere eisen stelt aan ons vak. Samen met alle medewerkers 

bouwen we aan een goed toegeruste politieorganisatie, waarin je ruimte hebt om in te 

spelen op vaak complexe situaties en je onder alle omstandigheden altijd op collega’s en 

leidinggevenden mag rekenen. 

Gerard Bouman

Kwartiermaker Nationale Politie
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waarom nationale politie?
De politie is een professionele, goed toegeruste organisatie die 

op groot vertrouwen van de bevolking kan rekenen

Dat moet ook zo blijven. Snelle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen 

maken het noodzakelijk dat de politie de komende jaren hard blijft werken aan het 

behouden van dat vertrouwen en het verbeteren van haar prestaties. Burgers stellen 

steeds hogere eisen aan de kwaliteit van politiezorg, terwijl criminelen zich steeds minder 

laten beperken door fysieke en virtuele grenzen. 

Het huidige politiebestel, met zijn 26 onafhankelijke korpsen, biedt onvoldoende 

mogelijkheden om te komen tot benodigde verbeteringen in kwaliteit en slagkracht. 

Daarom komt er Nationale Politie: door het samenbrengen van alle mensen, middelen en 

kennis van de Nederlandse politie in één organisatie kan de politie letterlijk met vereende 

krachten werken aan het verbeteren van het politiewerk.

De komst van de Nationale Politie zorgt voor: 

• meer eenheid in politieoptreden, -methodes en –activiteiten; 

• meer samenhang tussen politiewerk, politiemensen, middelen en prestaties;

• meer efficiëntie, minder bureaucratie en reductie van overhead.

Het resultaat hiervan is betere politieprestaties  
en een veiliger samenleving

De ingrediënten van de Nationale Politie zijn vijf jaar na de start onder andere:

•  robuuste basisteams waarin wijkagenten een sleutelrol vervullen en leidinggevenden dicht op 

de operatie zitten;

•  briefing en debriefing krijgen een impuls door op maat gesneden informatievoorziening. 

Binnen de 24-uursorganisatie zorgt het Real Time Intelligence Center voor actuele, 

betrouwbare en incidentgerichte operationele informatie;

•  een herkenbare en betrouwbare manier van dienstverlening, waarbij iedere burger, waar hij 

zich ook bevindt, eenzelfde niveau van service van de politie krijgt;

•  een opsporing met meer slagkracht door flexibele inzet, adequaat op- en afschalen en 

(landelijk) gebundelde expertise en specialismen;
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•  een collectieve aanpak van criminaliteit met grote impact (high impact crime) en onder-

mijning (criminele samenwerkingsverbanden) en een betere coördinatie bij grote crises.

• betere samenwerking met burgers, bedrijven en instellingen. 

Wat verandert niet?

• De wettelijke taak van de politie verandert niet.

• Het lokale gezag blijft ongewijzigd.

6
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naar een nieuwe politieorganisatie
Werken aan de veiligheid in de samenleving, aanpakken van criminaliteit en beschermen 

en helpen van burgers, blijven de belangrijkste prioriteiten voor de politie. We blijven 

onverminderd waakzaam en dienstbaar aan de waarden van de rechtstaat. Dat geldt 

voor leidinggevenden, executieven en medewerkers in de bedrijfsvoering. Verandering komt 

er vooral in de manier van werken (cultuur) en de inrichting van de organisatie (structuur). 

In de huidige situatie van 26 korpsen geeft elk korps daar op een eigen manier invulling 

aan. De nieuwe politieorganisatie is één samenhangende organisatie, eenduidig ingericht, 

waarbij medewerkers hetzelfde ideaal en dezelfde waarden uitdragen en eenzelfde manier 

van werken hebben. De basis hiervoor is terug te vinden in de missie, visie en kernwaarden 

van de politieorganisatie. Die vormen het fundament van ons nieuwe korps. De robuuste 

basisteams, de aanpak van criminaliteit met grote impact en het slimmer organiseren van de 

bedrijfsvoering – het is allemaal gebaseerd op de basisideeën achter Nationale Politie. 

Missie - Waar staan we voor?

De missie ‘waakzaam en dienstbaar’ blijft de basis voor ons handelen. De politie bewaakt 

de rechtsorde, ziet toe op naleving van de wet en biedt, waar nodig, hulp aan burgers. 

Politiemedewerkers moeten vaak snel schakelen van de ene situatie naar de andere. Soms 

beschermen we het leven of de vrijheid van een persoon of waardevolle bezittingen. 

Desnoods met geweld. In andere gevallen begrenzen we ongeoorloofd of gewelddadig 

gedrag of stellen we een grens aan verkeersovertredingen. Ook het bekrachtigen van 

gewenst gedrag hoort bij het werk, bijvoorbeeld in samenwerking met burgers, overheid, 

instellingen en bedrijven. We maken gebruik van elkaars ervaring en expertise om efficiënter 

en gezamenlijk te kunnen optrekken en optreden.

Visie - Hoe gaan we dit bereiken?

De visie van Nationale Politie is samengevat in zes punten die onze identiteit vormen:   

1. We wekken vertrouwen door onze resultaten.  

2. We treden alert en slagvaardig op in elke situatie.  

3.  We helpen betrokken en daadkrachtig, werken de-escalerend en gebruiken –waar nodig– 

geweld.

4.  We werken nauw samen met partners, bedrijven en instellingen. Dat zijn onze bondgenoten 

met wie we kennis en expertise delen om daadkrachtig op te kunnen treden.  

5. We vertrouwen op onze professionals, leren en innoveren.   

6.  We zijn één korps: van wijk tot wereld. Lokaal verankerd, nationaal en internationaal 

verbonden.   
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Kernwaarden - Basisprincipes voor iedere collega

De kernwaarden staan voor het denken en handelen van iedere politiemedewerker, 

zowel jegens collega’s als burgers en partners buiten de organisatie. Samen vormen deze 

kernwaarden het fundament en geven ze weer wat het nationale korps wil uitdragen.   

Politiemedewerkers zijn:   

• integer: onafhankelijk in hun optreden;  

• betrouwbaar: consequent en rechtvaardig in hun optreden; 

• moedig: doortastend in hun optreden, soms met gevaar voor eigen leven; 

•  verbindend: nauw samenwerkend met burgers en veiligheidspartners, vanuit gedeelde 

verantwoordelijkheid.    

De belangrijkste (cultuur)veranderingen

Nationale Politie biedt de politiemedewerkers meer ruimte om hun werk goed te doen en in 

te spelen op de vaak lastige omstandigheden waarmee zij te maken hebben. Het kost tijd om 

dit te bereiken en ingesleten patronen los te laten. De volgende punten zijn te beschouwen 

als ‘de stip op de horizon’ waar de organisatie naar toe wil. Hier gaan de operationele en 

ondersteunende collega’s de komende jaren samen aan werken.  

Eenheid in denken en doen 

Momenteel vullen alle 26 korpsen het politiewerk grotendeels autonoom en naar eigen 

inzicht in. Dit heeft geleid tot verschillende manieren van werken en grote verschillen tussen 

systemen. Nationale Politie wil in plaats van die versnippering eenheid in denken en doen. 

Alle medewerkers vallen onder één korpsleiding. Onderdelen worden zo eenduidig mogelijk 

ingericht. De inrichting van de elf eenheden is zo op elkaar afgestemd dat er meer samenhang 

is tussen werk, mensen, middelen en prestaties. Door een heldere structuur kan Nationale 

Politie ook tijdig en slagvaardig optreden en makkelijker op- en afschalen. De politie is 

lokaal sterk verankerd. Alle medewerkers hebben dezelfde rechten, plichten, middelen en 

mogelijkheden. Verder worden ondersteunende taken als ICT, inkoop en personeel centraal 

geregeld. De ICT-systemen zijn eenduidig en betrouwbaar. Dienstverlening aan burgers 

verloopt in het hele land op dezelfde manier. 

Meer ruimte voor de politieprofessional

De kracht van de politie is zichtbaar in de vakkennis en de durf van medewerkers om ‘naar 

bevind van zaken’ te handelen. Het werken op basis van protocollen en procedures hoort 

daarbij. Het dagelijkse politiewerk is echter te onvoorspelbaar om volledig in procedures 
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en protocollen te vangen. Politiemedewerkers moeten juist in bijzondere situaties kunnen 

afwijken van protocollen om problemen op te lossen. Dit wordt bedoeld met professionele 

ruimte. Essentieel hierbij is de onvoorwaardelijke steun van de leidinggevende.

Het opruimen van overbodige bureaucratie versterkt de professionele ruimte eveneens. 

Leidinggevenden sturen hun medewerkers op de kernwaarden integriteit, moed, 

betrouwbaarheid en verbinding. Binnen deze grenzen kunnen zij creatief handelen. Het korps 

nodigt medewerkers nadrukkelijk uit om vanuit de praktijk structureel mee te praten over 

vorm en inhoud van het politievak. 

Van beheersmatig management naar operationeel leiderschap

Leidinggevenden die alleen achter hun bureau zitten, zijn verleden tijd. De leidinggevende 

beheerst het vak en weet wat zich op de werkvloer afspeelt. Dit geldt voor zowel de ´blauwe´ 

leidinggevenden als leidinggevenden in de bedrijfsvoering. De leidinggevende moet weer 

een chef worden die niet alleen een rolmodel is, maar meedraait met het team, de collega’s 

vertrouwt in hun vakmanschap en herkent wanneer een collega behoefte heeft aan steun. Het 

betekent dat medewerkers onder alle omstandigheden op leidinggevenden mogen rekenen.  

Van verantwoordingscultuur naar georganiseerd vertrouwen 

De politieorganisatie is de laatste jaren tekenen gaan vertonen van ´georganiseerd 

wantrouwen´, met verantwoording vooraf en het liefst in detail. In de nieuwe organisatie 

vormt vertrouwen in de medewerkers het uitgangspunt. Waar het kan, wordt de controle van 

registratie- en verantwoordingssystemen achteraf en steekproefsgewijs gehouden.  Misbruik 

wordt gestraft, want integriteit hoort vanzelfsprekend te zijn.  Minder bureaucratie betekent 

voor agenten meer tijd voor het politiewerk op straat. Dat biedt Nationale Politie meer 

mogelijkheden om sneller en doortastender op te treden, bijvoorbeeld bij calamiteiten.

Betere verbinding tussen bedrijfsvoering en operatie 

Bedrijfsvoering is hard nodig om de ambities van Nationale Politie waar te maken. De 

bedrijfsvoering binnen de nieuwe politieorganisatie opereert als een professionele 

dienstverlener: proactief, betrouwbaar, toegankelijk, klantgericht en in nauwe verbinding met 

de operatie. De collega´s van de bedrijfsvoering moeten in de gelegenheid zijn om de vereiste 

middelen voor de operatie snel, zonder rompslomp en op elk gewenst moment te regelen. De 

bedrijfsvoering krijgt meer zeggenschap over de ondersteuningstaken en de operatie krijgt 

minder ruimte voor eigen voorkeuren in werkwijze, producten en leveranciers.
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De afkortingen

re Regionale eenheid
Drio  Dienst Regionale 

Informatieorganisatie 
DroS  Dienst Regionale 

Operationele  
Samenwerking

DroC  Dienst Regionaal 
Operationeel Centrum

rtiC  Real Time Intelligence 
Center

rik  Regionaal Informatie-
knooppunt

DBV re  Dienst Bedrijfsvoering 
Regionale Eenheid

Le  Landelijke Eenheid
DLoC  Dienst Landelijk 

Operationeel Centrum
DLr  Dienst Landelijke 

Recherche
DLio  Dienst Landelijke 

Informatieorganisatie
DLoS  Dienst Landelijke 

Operationele  
Samenwerking

DB&B  Dienst Bewaken en 
Beveiligen

DSi  Dienst Speciale 
Interventies

DBV Le  Dienst Bedrijfsvoering 
Landelijke Eenheid

Cio  Chief Information 
Officer

PDC  Politiediensten-
centrum

Dienst HrM  Dienst Human-
resources- 
management

Dienst fM  Dienst Facility 
Management

Dienst fin Dienst Financiën 
Dienst iCt Dienst ICT
Dienst Com Dienst Communicatie
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waar gaan we naar toe?

Eén Korps

TIEn rEGIonALE EEnHEDEn

• DIsTrIcTEn

• BAsIsTEAMs

• DIEnsTEn

• sTAf

Eén LAnDELIjKE EEnHEID

• LAnDELIjKE DIEnsTEn

Eén BEDrIjfsVoErInGsDIEnsT (poLITIEDIEnsTEncEnTruM)

• BEDrIjfsVoErInGsDIEnsTEn
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eén korps

De Nationale Politie is één korps dat bestaat uit tien regionale eenheden, één Landelijke 

Eenheid en het Politiedienstencentrum (PDC) voor de bedrijfsvoering. 

Een korpschef, een directeur Operatiën (ook plaatsvervanger van de korpschef), een 

tweede directeur Operatiën en een directeur Bedrijfsvoering vormen de korpsleiding 

van de Nationale Politie (van alle elf eenheden en het PDC). De korpsleiding wordt 

ondersteund door een korpsstaf. Daarnaast is tijdelijk de Chief Information Officer (CIO) 

aan de korpsleiding toegevoegd. De CIO is verantwoordelijk voor het verbeteren van 

de informatievoorziening en ICT van de politie. Hij wordt daarbij ondersteund door de 

CIO-office.

Lokaal gezag

De lokale zeggenschap over de inzet van de politie berust bij het gezag, dus bij de 

burgemeester en de officier van justitie. De burgemeester en de officier van justitie 

maken in de lokale driehoek afspraken over de inzet van de politie. Daar wordt 

bepaald welke inzet op welke prioriteiten wordt gegeven. Deze prioriteiten vloeien 

voort uit het integrale veiligheidsplan van de gemeente en de landelijke prioriteiten. 

Deze prioriteiten worden opgenomen in het regionaal beleidsplan van de betreffende 

regionale eenheid dat tenminste één keer in de vier jaar wordt opgesteld. In het 

regionaal beleidsplan verdelen de burgemeesters en de hoofdofficier de operationele 

sterkte over de onderdelen van de regionale eenheid.
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tien regionale eenheden

Regionale eenheden voeren alle operationele politietaken uit, behalve taken die 

een bijzondere expertise vereisen en taken die we landelijk doeltreffender of 

goedkoper kunnen uitvoeren. Die taken vallen onder de Landelijke Eenheid. Alle 

regionale eenheden zijn zo eenduidig mogelijk ingericht. Een politiechef leidt een 

regionale eenheid (RE). Het hoofd Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de meeste 

bedrijfsvoeringstaken in de eenheid. 

Een regionale eenheid bestaat uit:

• districten;

• diensten;

• staf. 

Een district bestaat uit: 

• basisteams; 

• districtsrecherche; 

• flexteam. 

Diensten zijn: 

•  Dienst Regionaal Operationeel Centrum 

(DROC);

• Dienst Regionale Recherche (DRR);

•  Dienst Regionale 

Informatieorganisatie (DRIO); 

•  Dienst Regionale 

Operationele 

Samenwerking (DROS); 

•  Dienst Bedrijfsvoering 

Regionale Eenheid 

(DBV RE).

3
2

1

4

5

6

7

8 9

10
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  1. NOORD-NEDERLAND
  2. OOST-NEDERLAND
  3. MIDDEN-NEDERLAND
  4. NOORD-HOLLAND
  5. AMSTERDAM
  6. DEN HAAG

  7. ROTTERDAM
  8. ZEELAND-WEST-BRABANT
  9. OOST-BRABANT
10. LIMBURG
 LANDELIJKE EENHEID
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regionale eenheden  

districten 

Een district bestaat uit verschillende robuuste basisteams. 

De districtsrecherche is verantwoordelijk voor de aanpak van high impact crime, zoals 

geweld, en is samen met de opsporing binnen de basisteams verantwoordelijk voor de 

probleemgerichte aanpak van veelvoorkomende criminaliteit.

Elk district heeft een flexteam dat met een probleemgerichte aanpak werkt. Collega’s 

uit dit team worden toegevoegd aan basisteams die extra capaciteit nodig hebben voor 

opsporing of handhaving. 

Elk district heeft een informatieknooppunt dat 24/7 zorgt voor actuele informatie. Dit is 

een gedeconcentreerd onderdeel van de Dienst Regionale Informatieorganisatie (DRIO).



roBUUSt

Basisteams zijn robuust. 

Dat wil zeggen dat ze 

meer slagkracht hebben 

en minder kwetsbaar 

zijn. Afhankelijk van het 

werkgebied, bestaat 

een basisteam uit 

zestig tot tweehonderd 

medewerkers. Genoeg 

medewerkers om samen 

het 24/7 rooster rond 

te krijgen en werkdruk 

en calamiteiten op te 

vangen. Collega’s uit de 

basisteams zijn zoveel 

mogelijk op straat. De 

wijkagent vervult een 

sleutelpositie in de 

robuuste basisteams.
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regionale eenheden

Basisteams 

Taken

• intake; 

•  afhandelen van noodhulp en niet-spoedeisende 

meldingen, onder centrale aansturing van de 

meldkamer; 

• opsporing gericht op veelvoorkomende criminaliteit; 

• wijkgericht en probleemgericht werken; 

•  handhaving: jeugd, huiselijk geweld, evenementen, 

horeca, GGZ, verkeer, vreemdelingentoezicht, milieu 

en executietaken.

Basisteams hebben opsporingscapaciteit voor de aanpak 

van veelvoorkomende criminaliteit. De districtsrecherche 

is echter verantwoordelijk voor de aanpak van delicten 

met een grote impact. Zij levert ondersteuning aan de 

basisteams.

Afspraken over de inzet van de politie vinden plaats 

met de burgemeester en de officier van justitie in 

de driehoek. Dit gebeurt op basis van het integraal 

veiligheidsplan van de gemeente en de doelstellingen 

voor de strafrechtelijke handhaving.  

Tactisch leidinggevenden sturen het basisteam aan. 

Zij zijn verantwoordelijk voor de keuze van het werk, 

de verdeling van de capaciteit en de afstemming met 

bestuur en justitie.



19

Operationeel leidinggevenden sturen medewerkers aan 

en draaien diensten als officier van dienst/hulpofficier 

van justitie. Zij verzorgen de (de)briefing. 

Elk basisteam heeft operationeel specialisten voor het 

verder ontwikkelen van het vak, wijkagenten (gemiddeld 

per eenheid één wijkagent op 5000 inwoners), (senior)-

medewerkers Gebiedsgebonden Politie (GGP) en 

medewerkers Intake en Service. In de teams draaien 

studenten mee. 

< waar gaan we naar toe >



DRRDROC
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regionale diensten

dienst regionaal operationeel 
Centrum

De Dienst Regionaal Operationeel Centrum (DROC) vormt een belangrijke schakel 

bij het sturen van de operatie. De DROC is de spin in het web bij gebeurtenissen 

buiten. De DROC heeft zicht op alle operationele eenheden op straat en voorziet deze 

gevraagd en ongevraagd van actuele informatie. De DROC kent alle meldingen die 

de meldkamer uitgeeft en is op de hoogte van evenementen en opsporingsoperaties. 

De DROC verzorgt de afstemming tussen operaties onderling, ondersteunt eenheden 

en coördineert activiteiten. Als het nodig is, initieert de DROC de opschaling. De 

gedeconcentreerde informatieafdeling bij de DRIO ondersteunt de DROC. 

De Droc bestaat uit

• De meldkamer – Het politiedeel van de meldkamer geeft meldingen uit en stuurt 

de noodhulp aan. Daarnaast zorgt de meldkamer voor de operationele aansturing bij 

grootschalige incidenten en calamiteiten.

• Het real Time Intelligence center (rTIc) – Het RTIC vergroot de slagkracht van de 

politie op straat. Het RTIC voorziet politie-eenheden in het veld 24/7 van operationele 

informatie. Dit is cruciaal, zowel voor noodhulpeenheden bij de afhandeling van 

meldingen als voor rechercheurs die ter plaatse gaan en eenheden die belast zijn 

met handhaving. Het RTIC ondersteunt het DROC, maar is onderdeel van de Dienst 

Regionale Informatieorganisatie (DRIO). Het RTIC vormt samen met de meldkamer het 

operationeel centrum van de organisatie.
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regionale diensten

dienst regionale recherche

De Dienst Regionale Recherche (DRR) verricht probleem- en themagerichte onderzoeken 

naar criminele samenwerkingsverbanden en ondermijning. De dienst onderzoekt ook 

high impact crime en voert onderzoek uit naar thema’s die prioriteit hebben zoals zeden, 

kinderporno, milieu en fraude. Ook doet de DRR onderzoek naar criminele activiteiten die 

met terrorisme te maken kunnen hebben. De DRR ondersteunt de gehele opsporing in de 

eenheid met de inzet van specialistische afdelingen.

recherche op elk niveau 

Recherche binnen de Nationale Politie is ingericht op elk niveau. Zo vind je opsporings-

capaciteit binnen de robuuste basisteams, maar ook op districtsniveau, regionaal en landelijk 

niveau. Op deze manier werken we met een samenhangend opsporingsstelsel dat flexibel 

kan inspelen op de criminaliteit. Het zorgt ervoor dat we snel kunnen op- en afschalen. 

•  Opsporing in de basisteams bestaat vooral uit opsporing van veelvoorkomende 

criminaliteit.

•  Opsporing bij de districtsrecherche bestaat vooral uit de opsporing van veelvoorkomende 

criminaliteit en high impact crime. Bij de districtsrecherche werken onder anderen 

rechercheurs met een specialisme op het gebied van jeugd, digitale en financiële 

criminaliteit. 

• Opsporing bij de DRR is vooral de opsporing van high impact crime en ondermijning.

Taken Drr

• bestrijding zware criminaliteit;

•  onderzoeken naar criminele samenwerkingsverbanden (ondermijning), onderzoeken naar 

delicten met een grote impact en onderzoeken op de thema’s die prioriteit hebben zoals 

mensenhandel, zeden, kinderporno, milieu, fraude, cybercrime, migratiecriminaliteit en 

uitvoering rechtshulpverzoeken;

•  ondersteuning van de regionale eenheid op het gebied van observatie, interceptie, 

forensische opsporing, financieel en digitaal opsporen;  

• beheer en de coördinatie Teams Grootschalige Opsporing (TGO’s).
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regionale diensten

dienst regionale informatie
organisatie
De Dienst Regionale Informatieorganisatie (DRIO) voorziet de organisatie van actuele 

informatie voor de uitvoering en sturing van het politiewerk. Belangrijkste taken van de 

DRIO zijn informatie verzamelen, inwinnen, ontsluiten, veredelen, analyseren, coördineren, 

verstrekken, verwerken en beheren. De DRIO geeft advies en maakt dreigingsanalyses, 

bijvoorbeeld op het terrein van terrorisme. 

De DRIO is gedeconcentreerd aanwezig in districten en diensten en is daarmee lokaal 

verankerd. De DRIO zorgt ervoor dat politiemensen realtime (24/7) met de juiste informatie 

de straat op gaan en voorziet de leiding van informatie voor de briefing. De DRIO is een 

schakel in de Nationale Intelligenceorganisatie, zorgt voor de verbinding met de andere 

regionale eenheden en de Landelijke Eenheid. 

•  De DRIO handelt eenvoudige rechtshulpverzoeken af en zet complexere 

rechtshulpverzoeken uit bij de districtelijke of regionale recherche. 

•  De DRIO voorziet de DRR van informatieproducten die nodig zijn voor weging, sturing 

en voorbereiding van opsporingsonderzoeken.

•  De DRIO wint heimelijk informatie in op het gebied van openbare orde en zware 

criminaliteit.

rTIc

De DRIO draagt bij aan de operationele slagkracht van de organisatie door de snelle 

veredeling van informatie, ook tijdens een politieoptreden. Zo levert de DRIO, via het Real 

Time Intelligence Center (RTIC) dat ondergebracht is bij het DROC, realtime intelligence 

aan politiemedewerkers op straat. De dienst legt informatie vast die op straat wordt 

ingewonnen en volgt in- en externe informatiebronnen. 

rIK

Ander onderdeel van de DRIO is het Regionaal Informatieknooppunt (RIK). Het RIK vormt 

de verbinding tussen de regionale eenheid en de Nationale Intelligenceorganisatie. Het RIK 

vormt het loket voor vragen die niet realtime beantwoord hoeven worden.
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regionale diensten

dienst regionale operationele 
samenwerking
De Dienst Regionale Operationele Samenwerking (DROS) bestaat uit de afdelingen 

Regionale Conflict- en Crisisbeheersing, Infrastructuur, het Regionaal Servicecentrum, 

Arrestantentaken en Regionale Coördinatietaken. De DROS ondersteunt districten en 

operationele diensten bij de uitvoering van taken die niet per definitie lokaal verankerd 

hoeven zijn. 

conflict- en crisisbeheersing

De afdeling Regionale Conflict- en Crisisbeheersing richt zich onder andere op 

evenementen, grootschalig optreden, de ME-organisatie en explosievenverkenning. Ook 

de surveillancehonden zijn hier ondergebracht.

Infrastructuur

De afdeling Infrastructuur is belast met toezicht, handhaving en criminaliteitsbestrijding 

op knooppunten van de infrastructuur. Taken zijn onder andere verkeershandhaving en 

verkeersongevallenafhandeling. Sterk in ontwikkeling is cameratoezicht, onder andere 

in de vorm van ‘Automatic Numberplate Recognition’ (ANPR). De afdeling Infrastruc-

tuur voert de regie hierop. 

regionaal servicecentrum

Het Regionaal Servicecentrum is 24/7 bereikbaar voor online en telefonische meldingen 

(0900 – 8844) en het opnemen en verwerken van telefonische en internetaangiften. 

Niet-spoedeisende meldingen worden aangenomen en doorgegeven aan de basisteams.  

Arrestantentaken

De afdeling Arrestantentaken verzorgt onder andere de arrestantenzorg, het transport 

van verdachten van en naar rechtbanken, voert strafvonnissen uit en coördineert 

executietaken. 
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SPeCiaLiStiSCHe 

inriCHting 

rotterDaM, Den Haag 

en aMSterDaM 

Een aantal regionale 

eenheden heeft maatwerk 

nodig, passend bij 

de geografie van of 

problemen in het 

werkgebied. Zo kent 

de regionale eenheid 

Rotterdam een Dienst 

Zeehavenpolitie, de 

regionale eenheid Den 

Haag een aparte afdeling 

Bewaken en Beveiligen 

en de regionale eenheid 

Amsterdam een speciale 

Dienst Infrastructuur.

coördinatietaken

Onder regionale coördinatietaken vallen de 

uitvoering van korpscheftaken en (de coördinatie van) 

vrijwilligers en volontairs, evenals de verwerking van 

buitengerechtelijke afdoeningen zoals bekeuringen.

De levende have en de speurhonden zijn geen onderdeel 

van de DROS. Zij vallen onder de Landelijke Eenheid.
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regionale diensten

dienst Bedrijfsvoering 
regionale eenheid

De Dienst Bedrijfsvoering Regionale Eenheid (DBV RE) zorgt voor de aansluiting tussen 

door het PDC geleverde producten en diensten en de vraag vanuit de eenheid. De DBV 

RE stuurt bedrijfsvoeringsactiviteiten aan die binnen de eigen eenheid zijn ingericht, 

behalve de communicatie. De dienst is verantwoordelijk voor het duidelijk formuleren 

van de vraag en monitoren van de dienstverlening die wordt geleverd door het PDC. De 

dienst bewaakt tevens de integraliteit van de prestaties van de bedrijfsvoering binnen 

de eenheid. 

De DBV RE zorgt onder andere voor de planning en het capaciteitsmanagement.
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staf regionale eenheid

Van chauffeur tot communicatieadviseur, van beleidsadviseur tot managementassistent: 

de staf ondersteunt de politiechef. Onder de staf vallen de afdeling Politieprofessie, 

de afdeling Monitoring en Kwaliteit, de afdeling Bestuursondersteuning, de afdeling 

Veiligheid, Integriteit en Klachten en de afdeling Communicatie. De afdelingen die 

onder de staf vallen, voeren bijvoorbeeld regie over in- en externe overleggen, voeren 

personeelsonderzoeken uit en coördineren en behandelen klachten van burgers. Bij de 

communicatieafdeling van de staf werken vooral persvoorlichters en adviseurs op het 

gebied van lokale onderwerpen.
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eén landelijke eenheid

De Landelijke Eenheid (LE) voert specialistische en landelijke politietaken uit. Verder 

biedt deze eenheid de regionale eenheden operationele ondersteuning. De Landelijke 

Eenheid opereert vanuit locaties in binnen- en buitenland en verbindt informatie, 

kennis, middelen en expertise. Een politiechef leidt de Landelijke Eenheid.

Zelfstandig en ondersteunend

De Landelijke Eenheid heeft:

•  zelfstandige taken. Bijvoorbeeld de aanpak van zware georganiseerde criminaliteit 

en terrorisme, het bewaken en beveiligen van leden van het Koninklijk Huis en 

opsporing op de Nederlandse hoofdinfrastructuur.

•  ondersteunende taken. Denk aan specialistische recherche- en forensische 

ondersteuning, internationale politiesamenwerking, intelligence, beredenen, 

speurhonden en luchtsteun.

de landelijke eenheid bestaat uit de 
volgende diensten: 

• Dienst Landelijk operationeel centrum (DLoc) 

Zowel de regionale eenheden als de Landelijke Eenheid hebben een Operationeel 

Centrum. Deze vormt het hart in de sturing van de actuele operaties. Vanuit het 

Operationeel Centrum wordt bij een ‘afwijking van het normale patroon’ tijdens 

de eerste fase operationele regie gevoerd op de aansturing van de operatie. 

Het centrum monitort alle actuele operaties op overzicht en samenhang. Het 

Operationeel Centrum beschikt 24 uur per dag, zeven dagen per week over 

een volledig, actueel, operationeel beeld. Dit beeld bestaat uit de actuele 

veiligheidssituatie (wat speelt er?), de lopende operaties en de beschikbare 

slagkracht. Het is daardoor mogelijk bij te sturen en daarmee de slagkracht af te 

stemmen op de actuele veiligheidssituatie.

< waar gaan we naar toe >
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•  Dienst Landelijke recherche (DLr)

De Dienst Landelijke Recherche bestrijdt zware en georganiseerde criminaliteit en 

specifieke criminele fenomenen zoals kinderporno, milieucriminaliteit, terrorisme en 

high tech crime. Daarnaast is de dienst de officiële nationale opsporingsinstantie bij 

zaken waarbij Nederlandse ingezetenen - of eigendommen buiten de landsgrenzen 

- betrokken raken bij, hetzij doelwit zijn van aanslagen of zware georganiseerde 

criminaliteit. 

•  Dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIo)

De politie streeft naar één informatiepositie. Deze is samenhangend en op 

alle operationele niveaus georganiseerd. Daarom is de Dienst Landelijke 

Informatieorganisatie qua inrichting vergelijkbaar opgebouwd als de diensten RIO 

van de regionale eenheden. De organisatie van de dienst wijkt alleen af daar waar 

specifieke landelijke taken belegd zijn zoals internationale informatie-uitwisseling 

en nationale informatiecoördinatie. De DLIO creëert overzicht en inzicht in de (inter)

nationale en landelijke veiligheidssituatie die van belang is voor de sturing op en de 

uitvoering van de operatie.

•  Dienst Landelijke operationele samenwerking (DLos)

Binnen Nationale Politie levert de Dienst Landelijke Operationele Samenwerking 

operationele ondersteuning en hoogwaardige (technologische) vernieuwing. In de 

dienst zijn verschillende expertises centraal op landelijk niveau ingericht. De DLOS 

levert vanuit de volgende taakgebieden ondersteuning aan de eenheden van de 

Nationale Politie: afgeschermde operaties (bijvoorbeeld werken onder dekmantel, 

heimelijk plaatsen, getuigenbescherming en elektronische veiligheid), interceptie 

en sensing, technologie, beredenen, speur- en specialistische dieren en het Landelijk 

Forensisch Service Centrum. Op dit moment zijn de beredenen en speur- en 

specialistische honden nog bij verschillende korpsen ondergebracht. Zij zullen in de 

Nationale Politie deel uitmaken van de DLOS. 
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• Dienst Infrastructuur

De Dienst Infrastructuur bundelt de huidige, landelijke spoorweg-, verkeers-, water- 

en luchtvaartpolitie in één organisatie om de onveiligheid en criminaliteit op de 

Nederlandse hoofdinfrastructuur te bestrijden. De uitoefening van taken op de 

infrastructuur vindt integraal plaats op weg, water, spoor en lucht en is waar nodig 

branchespecifiek. De luchtvaartpolitie heeft naast de specialistische politietaak 

binnen de luchtvaartsector ook een ondersteunende taak: het bieden van luchtsteun 

om de slagkracht van de politie te vergroten. 

•  Dienst Bewaken en Beveiligen (DB&B)

Het bewaken en beveiligen (B&B) van personen, objecten en diensten wordt binnen 

de Nationale Politie in onderlinge samenhang gezien. Beveiligingsmaatregelen zijn 

goed op elkaar afgestemd en B&B-taken zijn zowel op nationaal, regionaal als lokaal 

niveau belegd. Naarmate de dreiging en/of complexiteit van de beveiligingsopdracht 

toeneemt, nemen ook de bewakings- en beveiligingsmaatregelen toe. Met daarbij 

behorend meer specifieke expertise en bijzondere inzetmiddelen. De ondersteuning 

en/of regie vanuit de DB&B neemt toe als de dreiging en/of complexiteit toeneemt. 

•  Dienst speciale Interventies (DsI)

De huidige Dienst Speciale Interventies wordt samengevoegd met de Aanhoudings- 

en Ondersteuningsteams (AOT) uit de regionale korpsen. Dit maakt een einde aan 

de huidige versnippering van deze schaarse specialismen en expertises. De taken van 

de huidige DSI zijn vastgelegd in de Regeling Dienst Speciale Interventies. Een van 

die taken is het bestrijden van alle vormen van ernstig geweld dan wel terrorisme 

over het gehele geweldspectrum. Een AOT heeft een taak als redelijkerwijs mag 

worden aangenomen dat levensbedreigende omstandigheden tegen de politie of 

anderen aan de orde zijn. 



eén bedrijfsvoeringsdienst 
(politiedienstencentrum)

De bedrijfsvoering is afgestemd op de operatie. Ze ondersteunt het operationele 

werk zo nodig 24/7, digitaal en waar nodig fysiek. De bedrijfsvoering van het 

korps is bijna volledig georganiseerd vanuit het Politiedienstencentrum (PDC). Het 

Politiedienstencentrum zet in op service, minder bureaucratie, en een flexibele, 

effectieve dienstverlening. De politiemedewerker in één keer goed helpen: daar 

draait het om. Door deze zorg uit handen te nemen, hebben executieve collega’s in de 

eenheden meer tijd over voor het politiewerk.

< route nationale politie >
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CLiCk, CaLL, faCe

Van de collega’s wordt, 

anders dan vroeger, 

meer zelfwerkzaamheid 

verwacht bij 

bedrijfsvoeringsvragen. 

Wie een vraag heeft, kan 

bij het PDC terecht via 

het principe van click, 

call en face. Als je een 

vraag hebt aan het PDC 

kijk je eerst op intranet 

voor een antwoord (Click). 

Als informatie niet via 

intranet beschikbaar 

is, of als afhandeling 

van een vraag niet 

gestandaardiseerd kan 

verlopen, kun je de 

servicedesk bellen (Call). 

In sommige situaties kun 

je een afspraak maken 

met het PDC (Face). Dit 

verloopt  echter altijd via 

je leidinggevende.

33

Ge(de)concentreerd

Medewerkers van de bedrijfsvoering kunnen 

geconcentreerd of gedeconcentreerd werken. 

Gedeconcentreerd werken betekent dat ze binnen de 

regionale eenheid werken. Voor de activiteiten die zij 

uitvoeren is dit noodzakelijk. Geconcentreerd werken 

betekent dat medewerkers werken op één van de 

centrale PDC-locaties. Per bedrijfsvoeringsdienst verschilt 

de verhouding geconcentreerd en gedeconcentreerd 

sterk. Waar medewerkers van het PDC ook geplaatst 

zijn, ze vallen altijd onder aansturing van het PDC. 

Centraal (geconcentreerd) in het PDC is bijvoorbeeld 

HRM-beleid, inkoop, onkostendeclaraties, huisstijl en 

redactie. Lokaal in de eenheid (gedeconcentreerd) voor 

het PDC is bijvoorbeeld huisvesting, personeelszorg en 

documentaire informatievoorziening. 

Het dienstverleningsmodel geeft antwoord op de 

vraag hoe bedrijfsvoering de dagelijkste producten en 

diensten kan leveren voor de politiemedewerkers en 

leidinggevenden. De medewerkers en leidinggevenden 

binnen de korpsleiding en de eenheden zijn de afnemers 

van de diensten. Het PDC ondersteunt de afnemers zo 

optimaal mogelijk langs drie kanalen: click, call, face 

(zie kader). Binnen de eenheden hebben de hoofden 

bedrijfsvoering een belangrijke rol in de samenwerking 

tussen de afnemers en het PDC. Binnen het PDC zijn 

de accountmanagers belangrijk voor het ontvangen en 

uitzetten van de vraag. 

< waar gaan we naar toe >
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Bedrijfsvoeringsdiensten 

Het PDC heeft zes diensten

• Dienst Humanresourcesmanagement (HRM)

• Dienst Facility Management (FM)

• Dienst Financiën (Fin)

• Dienst Informatie Management (IM)

• Dienst ICT

• Dienst Communicatie (Com)

Dienst HrM –  Medewerkers goed toerusten voor hun taak. In de juiste aantallen, 

goed opgeleid en weerbaar, de dienst HRM ondersteunt hierbij. Dit met onder 

andere de uitvoering van de werving, ondersteuning bij selectie, advisering over 

inzetbaarheid en functioneren, IBT en trajectbegeleiding, arbobeleid, het voorkomen 

van verzuim, re-integratie, arbeidsvoorwaarden en het uitvoeren van de personeels- en 

salarisadministratie.

De Dienst HRM bestaat uit de afdelingen HR-advies en veranderkunde, Arbeidszaken, 

Operationele Begeleiding en Training, HR-ontwikkeling, In-, Door- en Uitstroom, Veilig 

en gezond werken, HR-servicesdesk en administratie en HR Planning & Control en 

Capaciteitsmanagement.  

Dienst fM – De Dienst FM beheert alle bedrijfsmiddelen zoals uitrusting, voer- en 

vaartuigen en gebouwen. De Dienst FM is onder andere verantwoordelijk voor het 

onderhoud, tijdige vervanging, vernieuwing en het beheer van deze middelen. 

De Dienst FM gaat ook over contracten, het repareren van wapens, registratie van 

documenten en archief. 

De dienst FM bestaat uit afdelingen FM-contactcentrum, Facility Services, Documentaire 

Informatievoorziening, Politie-uitrusting, Voer- en Vaartuigen, Huisvesting, Producten 

en Dienstenmanagement en Inkoop. 
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Dienst financiën – De Dienst Fin houdt gedetailleerd en actueel zicht op inkomsten en 

uitgaven van de Nederlandse politie. De Dienst Fin ziet onder andere toe op wettelijke 

voorschriften of rechtmatigheid, voert risico-analyses uit, vertaalt beleid door naar 

financiële consequenties en verwerkt betalingen, belastingen en subsidies.

De Dienst Fin bestaat uit de afdelingen Administratieve Organisatie, Interne Controle en 

Financiële Audit, Financiële Planning en Control, Financiële Administratie en Treasury. 

Dienst IM* – De Dienst IM ondersteunt korpsleiding en leidinggevenden met 

informatie- en organisatieadvies. De Dienst IM denkt onder andere na over verbetering 

van werkprocessen en het aanpassen van ICT-voorzieningen. 

De Dienst IM bestaat uit afdelingen IM eenheden en PDC en één afdeling Centraal IM.

Dienst IcT* – De Dienst ICT zorgt ervoor dat politiemensen kunnen vertrouwen op 

hun systemen. De Dienst ICT zorgt onder andere voor de technische architectuur 

van informatiesystemen, beoordeelt technologie op toepasbaarheid, begeleidt de 

ontwikkeling van programma’s en applicaties en ondersteunt gebruikers. 

De Dienst ICT bestaat uit de afdelingen ICT-operationele sturingsondersteuning en 

Beheersing, ICT-diensten, ICT-ontwikkeling en Beheer, ICT Services, Rekencentra en 

Meldkamerdiensten. 

Dienst communicatie – De Dienst Com is het productiehuis van communicatie, de 

broedplaats voor innovatie en de werkplaats als het gaat om de professionaliteit van 

het vak. De dienst zorgt onder andere voor communicatiestrategieën en campagnes, 

opsporingscommunicatie, mediatrainingen, imago-onderzoek, audiovisuele producties, 

drukwerkbegeleiding, redactie en beheer van intranet, www.politie.nl en het 

personeelsblad. 

De Dienst Communicatie bestaat uit de afdelingen Communicatieaccount en -advies, 

Communicatieinnovatie en -onderzoek, Korpsmedia en Opsporingscommunicatie.  

*  De in het Inrichtingsplan vervatte beschrijving van de inrichting van de informatievoorzieningsfunctie is nog in 

bewerking. Conform onderdeel 3 van zijn opdracht van 9 mei 2012 brengt de CIO a.i. nog advies aan de minister van 

Veiligheid en Justitie uit over de voorgenomen inrichting van die informatievoorzieningsfunctie. Naar aanleiding 

daarvan worden genoemde bevindingen in de komende periode nader uitgewerkt in concrete tekstvoorstellen. 
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Hoe komen we daar?

DAG 1

DE rEALIsATIE

 fAsEs

 BAsIsrEGELs

 VoorZIEnInGEn
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dag 1

Dag 1 is de dag dat de Nationale Politie officieel van start gaat. Voor de meesten van 

ons ziet het werk er op Dag 1 van de Nationale Politie nog hetzelfde uit. In een aantal 

gevallen komen er tijdelijke voorzieningen, zoals voor de (onderdelen) korpsstaf, 

voor de (onderdelen) staf eenheden en (onderdelen) PDC. Op Dag 1 treedt de nieuwe 

Politiewet in werking en zijn alle topposities bij de Nationale Politie bezet. De 

korpsleiding en de leiding in de eenheden kunnen het korps op deze manier als eenheid 

aansturen en de continuïteit van het politiewerk waarborgen. 

Daadwerkelijk inrichten

Pas in de maanden na Dag 1 vindt de ‘meer voelbare’ verandering van de politie plaats. 

Dan gaan we van start met de daadwerkelijke inrichting van de nieuwe organisatie (de 

realisatie) en de reorganisatie. 



40

< route nationale politie >



41

< hoe komen we daar >

de realisatie
Fases

Op het moment dat de nieuwe Politiewet van kracht wordt, houden alle politieregio’s, 

het Korps landelijke politiediensten (KLPD) en de voorziening tot samenwerking Politie 

Nederland (vtsPN) op te bestaan. Er is dan één korps. Het proces van realiseren en 

inrichten is verdeeld in drie plateaus (fases). 

plateau 0 – de voorbereiding: deze fase duurt tot Dag 1. Elke eenheid maakt 

een eigen deelrealisatieplan, binnen de kaders van het nationale Realisatieplan. 

Medewerkers krijgen hierbij een belangrijke rol. Dit geldt ook voor de bedrijfsvoering, 

de korpsstaf en de CIO-office. 

plateau 1 – realiseren inrichting: een van de belangrijkste stappen in plateau 1 is het 

voorbereiden van de plaatsing van medewerkers in de nieuwe organisatie. Na ongeveer 

een jaar start het daadwerkelijk plaatsen van mensen. Aan het eind van deze fase weet 

iedereen waar hij/zij aan toe is: of hij/zij geplaatst wordt op een functie of herplaatsbaar 

wordt. Deze fase duurt twee jaar. Aan het einde van deze fase is nog niet iedereen 

daadwerkelijk werkzaam op zijn nieuwe plek.

In plateau 1 wordt ook gewerkt aan veranderingen en verbeteringen (operationele 

doelen), zoals robuuste en multidisciplinaire basisteams, operationeel leiderschap, 

aanpak high impact crime en meer vakmanschap en grotere weerbaarheid van 

medewerkers. 

plateau 2 – optimaliseren en harmoniseren: de politieorganisatie wordt 

in deze fase geoptimaliseerd en geharmoniseerd. Hiervoor staat drie jaar. 

Daarnaast lopen onderdelen uit plateau 1 over in plateau 2, zoals de vorming 

van het Politiedienstencentrum en verbeteringen op het gebied van ICT en 

Informatievoorziening. Ook wordt gewerkt aan de overige doelen. 
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Basisregels

Bij de inrichting van de Nationale Politie geldt dat alle medewerkers dezelfde rechten en 

plichten hebben.

Eén instapmoment voor iedereen – Alle medewerkers krijgen te maken met een 

formele plaatsing dan wel herplaatsing. Om dit proces eerlijk te laten verlopen, kiezen 

we hierbij voor één instapmoment voor iedereen. Dit betekent dat alle medewerkers 

van de Nationale Politie tegelijk in het proces van plaatsing/herplaatsing zitten. 

Op deze manier waarborgen we gelijke behandeling in gelijke gevallen. De ‘top 

61-leidinggevenden’ loopt op dit proces vooruit en zal op Dag 1 benoemd zijn. Deze 

leidinggevenden van de politie zijn belangrijk om het realisatie- en reorganisatieproces 

goed te laten verlopen. 

Zorgvuldigheid op de eerste plaats – Gelijke mogelijkheden en gelijke kansen op 

hetzelfde moment voor alle medewerkers is het belangrijkste uitgangspunt van de 

reorganisatie. Zorgvuldig zijn we in het bijzonder als de inrichting van de Nationale 

Politie leidt tot een wijziging van functie en/of werkplek. Vanzelfsprekend willen we het 

proces van reorganisatie zo snel mogelijk laten verlopen. De doorlooptijd is echter on-

dergeschikt aan de zorgvuldigheid.
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voorzieningen

Lfnp – De Nederlandse politie heeft nog maar één functiehuis: het Landelijk 

Functiegebouw Nederlandse Politie (LFNP). Het aantal functiebeschrijvingen is voor de 

reorganisatie teruggebracht naar circa negentig LFNP-functiebeschrijvingen. Met het 

LFNP ontstaat een transparante organisatie, waarin helder is wie leidinggevend is, wie 

uitvoerend en wie een ondersteunende functie heeft. Het LFNP komt voort uit de vorige 

cao. Dit traject staat los van de Nationale Politie en is afgerond voor Dag 1. 

Eén Landelijk sociaal statuut – Het Sociaal Statuut bepaalt de spelregels voor de 

reorganisatie, stimuleert een zo snel mogelijke plaatsing en regelt de voorzieningen 

hiervoor. Ook zijn de spelregels voor werkgever én werknemer beschreven. Eén van de 

spelregels is dat de werknemers vertegenwoordigd zijn in de plaatsingsadviescommissie 

(PAC).

Mobiliteitscentrum – Het Mobiliteitscentrum richt zich op het begeleiden van 

vrijwillige en niet-vrijwillige stappen in de loopbaan van medewerkers. Het bouwt aan 

loopbaandossiers en zoekt waar nodig de verbinding met partners buiten de politie, om 

werknemers naar passende – externe – loopbanen te begeleiden. Daarnaast geeft het 

dagelijks inzicht in vacatures en mogelijkheden binnen de politie. Bovendien maakt het 

de verbinding tussen de mogelijkheden in de (interne) arbeidsmarkt en de faciliteiten 

die de werkgever ter beschikking staan. 

De basis van de inrichting en werking van het landelijk Mobiliteitscentrum ligt vast in 

afgesproken kaders in regelgevingen en het Landelijk Sociaal Statuut. Daarnaast is er 

ruimte voor maatwerk in voorkomende gevallen. Medewerkers begeleiden naar een 

andere uitdaging met daarin voor beide partijen een verantwoordelijkheid én een 

gewenste uitkomst.

Het Mobiliteitscentrum geeft meer handvatten om passend met professionele 

werknemers om te gaan bij het vormgeven van hun loopbaan. 
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Hoe kom ik daar?

DE rEorGAnIsATIE

WAT KAn IK ZELf DoEn?
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de reorganisatie

realisatie

Het Realisatieplan Nationale Politie beschrijft in stappen hoe we van ontwerp naar 

de daadwerkelijke inrichting van de Nationale Politie komen. In het Realisatieplan 

staan doelen, gewenste resultaten en activiteiten die nodig zijn om deze resultaten 

te bereiken (zie pagina 37 over de plateaus). Het Realisatieplan is echter geen 

reorganisatieplan. Het laat nog niet zien wat de nieuwe inrichting van de politie precies 

voor jouw functie of werkplek betekent. 

reorganisatie

Een reorganisatie is een verandering die gevolgen heeft voor alle of een deel van 

de medewerkers. Medewerkers kunnen door een reorganisatie te maken krijgen 

met verandering van taken, sturing, verhuizing of secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Reorganisatie is het gevolg van de nieuwe inrichting. Het reorganisatieplan wordt nu 

gemaakt, zodat we na Dag 1 kunnen beginnen met uitvoering. De feitelijke plaatsing 

van (operationele) medewerkers begint ongeveer een jaar nadat Nationale Politie is 

gestart en duurt ongeveer een jaar. Voor het Politiedienstencentrum gelden andere 

tijdslijnen. 

Bedrijfsvoering

De realisatie en reorganisatie van de bedrijfsvoering vragen meer aandacht. Hier is 

namelijk sprake van meerdere bewegingen tegelijkertijd. De onderdelen binnen de 

bedrijfsvoering moeten zelf reorganiseren én ondersteunen de reorganisatie zelf. Het 

aantal arbeidsplaatsen wordt gereduceerd en lopende bedrijfsvoeringszaken moeten 

ook tijdens de reorganisatie gewoon doorgaan. Veel bedrijfsvoeringsmedewerkers 

krijgen een andere werkplek. Om de reorganisatie van de bedrijfsvoering goed te laten 

verlopen en te voorkomen dat bedrijfsvoeringprocessen stagneren, besteden we extra 

aandacht aan de reorganisatie van de bedrijfsvoering.
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Wie

Werkgever is de

Nationale Politie

Werknemer is de

medewerker

Centrale Onder-

nemingsraad i.o.

(COR i.o.)

Vakbonden

Mobiliteitscentrum

omschrijving verantwoordelijkheden

De korpsleiding van de Nationale Politie krijgt over 

de voorgenomen reorganisatie advies van de Centrale 

Ondernemingsraad i.o. (COR i.o.). De werkgever houdt zich 

tijdens de reorganisatie onder andere aan het Sociaal Statuut. De 

werkgever coördineert en regisseert de reorganisatie en ontwerpt 

een mobiliteitstraject. De werkgever informeert medewerkers op 

een zo open mogelijke manier, ook de geplaatste medewerkers. 

Medewerkers die herplaatst moeten worden of boventallig 

zijn, worden individueel of groepsgewijs geïnformeerd over 

hun rechten en plichten (Sociaal Statuut), de gevolgen en de 

begeleiding naar nieuw werk.

De medewerker ontvangt tijdig heldere informatie van de 

werkgever, waarin staat wat de reorganisatie voor hem of haar 

betekent. De medewerker zorgt dat hij of zij zich verdiept in 

de informatie die de werkgever verstrekt. De medewerker staat 

klaar voor de nieuwe toekomst binnen de Nationale Politie of in 

sommige gevallen daarbuiten.  

De COR i.o. voert over Nationale Politie overleg met de werkgever.

Hierbij vindt de COR i.o. het belangrijk dat de stem van de collega's

van de werkvloer door kan klinken bij de besluitvorming. 

Politievakbonden voeren overleg met werkgever over de gevolgen 

van de reorganisatie. Inzet is het afsluiten van een sociaal plan.

Vakbonden volgen de uitvoering van de in het sociaal plan 

vastgelegde afspraken. De vakbonden kunnen hun leden van 

advies voorzien.

Het landelijke Mobiliteitscentrum informeert medewerkers over 

de mogelijkheden rondom hun eventuele mobiliteitstraject en 

begeleidt medewerkers van werk naar werk.
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wat kan ik zelf doen?

	Ik laat me niet verrassen 

Ik ben aanwezig bij informatiebijeenkomsten en zorg ervoor dat ik begrijp hoe het 

reorganisatieproces verloopt. Ik lees alle informatie over de reorganisatie en weet 

wanneer ik wat moet doen of te horen krijg. Als ik iets niet begrijp, klop ik aan bij mijn 

leidinggevende en laat het me uitleggen.

	Ik weet wat er speelt

Ik weet welke afspraken er zijn gemaakt in de cao en het Landelijk Sociaal Statuut. Ik 

ken mijn rechten, plichten en deadlines, bijvoorbeeld als ik bezwaar wil maken.

	Ik weet waar ik mijn informatie en ondersteuning kan halen

Ik bespreek mijn vragen over de reorganisatie met mijn leidinggevende. Als hij of zij het 

antwoord niet weet, bepalen we samen hoe dit te achterhalen is. Intranet is hierbij een 

handige informatiebron. Ik verdiep me in het aanbod van het Mobiliteitscentrum, zodat 

ik weet wat het aanbod is en hoe ik dit benut. 

	Ik heb afspraken gemaakt over ‘mijn werk tijdens de verbouwing’

Tijdens de verbouwing blijft de winkel gewoon open. Ik maak inzichtelijk wat dit voor 

mijn (hoeveelheid) werk betekent en kaart eventuele dilemma’s of knelpunten aan bij 

mijn leidinggevende.

	Ik ga na of de reorganisatie mij kansen biedt 

Niet altijd pakt een reorganisatie onvoordelig uit. Soms biedt een reorganisatie kansen 

om eigen doelen sneller te realiseren. Denk aan meer werkplezier, meer ruimte, meer 

verantwoordelijkheden.

	Ik snap en ken de gevolgen van de reorganisatie voor mijn functie

Ik ken mijn nieuwe functieomschrijving en de consequenties ervan, bijvoorbeeld voor 

de inhoud van mijn werk. Ik weet wie mijn leidinggevende is en wie mijn functioneren 

beoordeelt. Ik weet bij wie ik met vragen terecht kan, niet alleen over de inhoud van 

mijn werk, maar ook over de randvoorwaarden en mijn ontwikkeling.
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nationale politie Algemeenhttp://politiekennisnet.politieacademie.politie.nl/Thema/np/Pages/np.aspx

fAQ pDc

financiën / communicatie /

informatievoorziening / reorganisatie / HrM

http://politiekennisnet.politieacademie.politie.nl/

Thema/np/Pages/meestgesteldevragen.aspx

nationale politie Documenten

http://politiekennisnet.politieacademie.politie.nl/

Thema/np/Pages/documenten.aspx

Lfnp
http://hrinfo.politieacademie.politie.nl/pages/
welkom.aspx

centrale ondernemingsraad i.o.

http://www.corpolitie.nl

politievakbonden

http://www.politie.nl/Overdepolitie/organisatie/

politievakbonden.asp
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Meer informatie:
Landelijk intranet of Politiekennisnet, thema Nationale Politie: 

http://politiekennisnet.politieacademie.politie.nl/Thema/np/Pages/np.aspx

http://politiekennisnet.politieacademie.politie.nl/Thema/np/Pages/np.aspx
http://politiekennisnet.politieacademie.politie.nl/Thema/np/Pages/np.aspx
http://politiekennisnet.politieacademie.politie.nl/Thema/np/Pages/np.aspx
http://politiekennisnet.politieacademie.politie.nl/Thema/np/Pages/meestgesteldevragen.aspx
http://politiekennisnet.politieacademie.politie.nl/Thema/np/Pages/meestgesteldevragen.aspx
http://politiekennisnet.politieacademie.politie.nl/Thema/np/Pages/documenten.aspx
http://politiekennisnet.politieacademie.politie.nl/Thema/np/Pages/documenten.aspx
http://hrinfo.politieacademie.politie.nl/pages/welkom.aspx
http://hrinfo.politieacademie.politie.nl/pages/welkom.aspx
http://www.corpolitie.nl
http://www.politie.nl/Overdepolitie/organisatie/politievakbonden.asp
http://www.politie.nl/Overdepolitie/organisatie/politievakbonden.asp
http://politiekennisnet.politieacademie.politie.nl/thema/np.aspx
http://politiekennisnet.politieacademie.politie.nl/Thema/np/Pages/np.aspx
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