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Geachte raad, 

 
Conform artikel 38b lid 2 Politiewet bied ik u de oplegnota Jaarschijf 2023 van het 

Meerjarenbeleidsplan Politie aan.  
 

Verlenging 
Het huidige Meerjarenbeleidsplan (MJBP) van de politie-eenheid Oost-Nederland loopt eind 2022 af. 

Op 13 oktober 2021 is in het bestuurscollege besloten om de beleidsperiode van het MJBP met één 
jaar te verschuiven en is afgesproken dat bij het huidige MJBP 2019-2022 een extra jaarschijf zou 

komen, waarbij het feitelijk dus gaat om een verlenging van vigerend beleid.   
 

Doel 
Het doel van de verschuiving is de nieuwe gemeenteraden beter in positie te brengen en beter 

aansluiting te vinden bij de lokale integrale veiligheidsplannen. De huidige beleidsplanperiode is 
onhandig vanwege de samenloop met de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. De voorbereidingen 

voor het nieuwe vierjarige beleidsplan voor de politie zouden dan immers in dezelfde periode 
plaatsvinden als de installatie van nieuwe gemeenteraden en de vaststelling van het merendeel van 

de lokale veiligheidsplannen dat een bestandsdeel is voor het regionale beleid.  
 

Door de beleidsplanperiode voor het MJBP met één jaar te verleggen, kunt u op ordentelijke wijze 
participeren in het proces van totstandkoming van het MJBP 2024-2027 dat in 2023 zal 

plaatsvinden.  
 

Inhoud Oplegnota Jaarschijf 2023 
Gelet op het besluit van het bestuurscollege, worden in deze oplegnota de activiteiten voor 2023 

op de belangrijkste prioriteiten uit het MJBP 2019-2022 kort beschreven. Ik bied u als bijlage bij 
deze brief de concept Oplegnota Jaarschijf 2023 aan.  

 
Omdat de inhoud van het Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 ook het komende jaar nog van 

toepassing is, wordt deze als bijlage bij deze oplegnota gevoegd. Zoals al eerder aangegeven, het 
betreft hier een verlenging van vigerend beleid, waarover u al eerder, medio 2018, bent gehoord. 

 
Programma veiligheid  

Parallel aan de ontwikkeling van het nieuwe meerjarenbeleidsplan van de politie geven we in 2023 
vorm aan het programma veiligheid, waarmee we beter willen aansluiten op onze 

veiligheidspartners, actuele veiligheidsvraagstukken en organisatorische ontwikkelingen. Ik beoog 
de inhoud van het programma en de prioriteiten daarin voor de zomer volgend jaar met u te 

bespreken.  
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1. Inleiding  

Elke politie-eenheid dient volgens de Politiewet1 ten minste elke vier jaar een beleidsplan te laten 

vaststellen door burgemeesters en hoofdofficier (in Oost-Nederland: het bestuurscollege). Het huidige 

Meerjarenbeleidsplan (MJBP) van de politie-eenheid Oost-Nederland loopt eind 2022 af. Het 

bestuurscollege heeft besloten om de beleidsperiode van het MJBP met één jaar te verschuiven. Om 

hieraan te kunnen voldoen, werd afgesproken dat bij het huidige MJBP 2019-2022 een extra jaarschijf 

in de vorm van een korte oplegnota zou komen, waarbij het feitelijk gaat om een verlenging van 

vigerend beleid.  

 

Activiteiten voor 2023 

Gelet op het besluit van het bestuurscollege, worden in deze oplegnota de activiteiten voor 2023 op de 

belangrijkste prioriteiten uit het MJBP 2019-2022 kort beschreven. Het betreft de activiteiten op de 

volgende onderdelen:  

 

1. Veiligheidsstrategie: lokale prioriteiten  

 Kwetsbare personen  

o Aanpak personen met verwarde gedrag 

o Jongeren die doorgroeien naar crimineel gedrag  

 Ondermijning  

 Aanpak cybercrime / -fraude  

 Informatievoorziening 

 

2. Landelijke prioriteiten  

De huidige landelijke veiligheidsagenda kent een looptijd tot en met 2022. Op dit moment (september 

2022) wordt gewerkt aan een nieuwe agenda voor 2023-2026. De thema’s zijn bekend, maar de inhoud 

moet nog verder uitgewerkt en besproken worden. In deze oplegnota zijn de onderwerpen op 

hoofdlijnen benoemd.   

 

3. Politiesterkte 

In deze oplegnota zijn de verwachte de formatiewijzigingen voor 2023 opgenomen. Daarnaast is het 

proces van besluitvorming weergegeven ten aanzien van de verdeling van de politiesterkte. Onderdeel 

van dit proces is een evaluatie van de werklast-component begin 2023. De uiteindelijke verdeling van 

de politiesterkte wordt opgenomen in het nieuwe MJBP 2024-2027.  

 

Omdat de inhoud van het Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 ook het komende jaar nog van toepassing 

is, wordt deze als bijlage bij deze oplegnota gevoegd.  

 

Nieuw Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 

Het jaar 2023 zal ook in het teken staan van een nieuw Meerjarenbeleidsplan voor de periode  

2024-2027. We zien dat de prioriteiten ondermijning en cybercrime / digitale transformatie ook in de 

toekomst belangrijke thema’s blijven.   

                                                      
1 Artikel 39 Politiewet 
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2. Veiligheidsstrategie: lokale prioriteiten  

 

2.1 Actiepunten kwetsbare personen 

 

Personen met verward gedrag: 

 Vanaf januari 2023 implementeren politie en gemeenten een landelijk uniforme werkwijze voor het 

melden van (niet acute) zorg over inwoners met zorgwekkend verward gedrag en waarvan niet 

duidelijk is of deze inwoners (effectieve) zorg ontvangen. Meldingen gaan vanuit het 

politieregistratiesysteem naar het meldpunt van de gemeente, waar de betreffende burger 

ingeschreven staat. Bij het meldpunt wordt gekeken welke passende (bemoei)zorg ingezet kan 

worden. 

 Onderzoeken hoe in acute situaties van verward gedrag de samenwerking van de politie met 

(zorg)instanties versneld en verbeterd kan worden door gezamenlijk te kijken naar (terugkerende) 

knelpunten. 

 

Jongeren die doorgroeien naar crimineel gedrag: 

 Intensivering van:  

- de effectieve ketensamenwerking om te komen tot een sluitende aanpak jeugdcriminaliteit;  

- snelle, betekenisvolle en maatwerk afdoeningen jeugdzaken2;  

- proefondervindelijk op basis van data politie-informatie inzetten om minderjarigen sneller en 

beter in beeld te krijgen; 

 Opstellen van een werkwijze voor een Persoonsgerichte aanpak (PGA) van jongeren die 

doorgroeien naar crimineel gedrag. Aansluiting met Veiligheidshuizen en gemeenten, een solide 

basis voor de gegevensuitwisseling tussen partners en de borging van de PGA van probleem- en 

zorgjongeren, staan daarbij centraal; 

 

2.2 Actiepunten ondermijning 

 

 De politie bestrijdt criminele netwerken die door criminele activiteiten omvangrijke vermogens 

opbouwen, ook door gebruik van geweld. Zij zijn daarmee in staat invloed te verwerven in 

maatschappelijke structuren en kunnen zo ongewenste sociale druk uitoefenen in de lokale 

samenleving. De integriteit van het openbaar bestuur (en overheidsambtenaren) en het 

rechtsgevoel van burgers kunnen hierdoor worden bedreigd. 

 Onze aanpak gebeurt met behulp van de methode van ‘dynamisch sturen’. Dit betekent dat sturing 

plaatsvindt op basis van een zo actueel mogelijk beeld van de criminele wereld. Strategische 

keuzes en operationele aanpak (opsporingsonderzoeken en andere interventies) zijn gebaseerd op 

het actuele beeld én zorgen voor een bijstelling van dit beeld. 

 Afpakken van crimineel vermogen, met als doel de daders in de top van de criminele netwerken 

financieel te raken, maar ook om het signaal af te geven dat we ondermijning niet tolereren. 

 Meer en vroegtijdiger het lokaal bestuur en andere overheidsinstanties informeren en adviseren 

over concrete mogelijkheden bestuurlijk te interveniëren bij ondermijnende criminaliteit. 

 

 

  

                                                      
2 Reprimande/HALT, overleg met OM bij lichte delicten, meewegen context minderjarige verdachten 
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2.3 Actiepunten cybercrime en – fraude  

 

 Naast het vervolgen van daders van cybercrime, zetten we in op het verstoren van het criminele 

proces en het voorkomen van cybercriminaliteit (bv. sites uit de lucht halen, potentiële slachtoffers 

waarschuwen en stopgesprekken voeren met geldezels). 

 We maken optimaal gebruik van data. De kansen van de explosieve groei van gegevens benutten 

we steeds beter. Door een ‘digitale mindset’ en de juiste tools wordt de aanpak gerichter, zien we 

patronen en krijgen we een goede onderbouwing; daartoe investeren we in de digi-vaardigheid van 

alle medewerkers en halen we gespecialiseerde kennis in huis. 

 Investeren in een betere samenwerking met ketenpartners (lokaal / internationaal) 

en binnen de eigen politieorganisatie om zo de seriematige en grensoverschrijdende cybercrime 

effectiever aan te pakken. 

 

 

2.4 Actiepunten informatievoorziening 

 

 De in- en externe informatievoorziening is op orde. Op nieuwe ontwikkelingen wordt geanticipeerd. 

 In de loop van 2023 komen veiligheidsbeelden eenheidsbreed beschikbaar, waardoor de 

mogelijkheden van duiding en toepassing van de beschikbare informatie in de (lokale) omgeving 

toeneemt.  
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3. Landelijke prioriteiten 2023-2026 

 

Landelijke veiligheidsagenda3  

De afspraken in de nieuwe veiligheidsagenda zijn gericht op de politie en betreffen het aandeel dat de 

politie levert in de vaak integrale aanpak van een internationale, landelijke of bovenregionale 

problematiek. Realisatie ervan hangt mede af van andere partijen. Daarom is het van belang om dat de 

concrete doelstellingen voor de politie in de uitwerkingsfase worden geplaatst binnen een bredere 

context.  

 

Het uiteindelijke doel is om samen met het bestuur, het OM, het departement en partners te werken aan 

het realiseren van een zo groot mogelijk maatschappelijk effect. De beleidsdoelstellingen in de 

Veiligheidsagenda helpen daarbij. Beoogd wordt dat de landelijke veiligheidsagenda en de regionale 

beleidsplannen zoveel mogelijk in elkaars verlengde liggen en elkaar aanvullen.  

 

De beleidsdoelstellingen richten zich op landelijke en internationale vraagstukken, die 

eenheidsoverstijgend zijn en/of waar afstemming in de aanpak of specifieke expertise op landelijk 

niveau voor nodig is. Met de landelijke beleidsdoelstellingen wordt een aantal belangrijke accenten 

gelegd, maar ze bestrijken slechts een deel van de taakuitvoering van de politie. 

 

Op dit moment zijn landelijk de volgende thema’s als onderwerp vastgesteld:  

- ondermijning/georganiseerde criminaliteit (waaronder aanpak criminele geldstromen) 

- cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit (waaronder online seksueel kindermisbruik) 

- verbinding met de samenleving/ maatschappelijke onrust 

- mensenhandel  

 

Ook is afgesproken om in de nieuwe Veiligheidsagenda aan de aanpak van milieucriminaliteit en 
zeden/seksueel misbruik expliciet kort aandacht te besteden, zonder daar doelstellingen aan te 
verbinden.  

 

De invulling van deze thema’s wordt de komende periode landelijk nader uitgewerkt en vastgesteld. 

Planning is dat er in november een definitieve landelijke veiligheidsagenda is vastgesteld, inclusief 

afspraken over monitoring van voortgang, governance, etc.  

 

 

  

                                                      
3 Naast de lokale prioriteiten kent de politie landelijke beleidsdoelstellingen die de minister van Veiligheid en Justitie 
op basis van artikelen 18 en 20 van de Politiewet eens per vier jaar vaststelt. Zie bijgevoegde Meerjarenbeleidsplan 
voor meer informatie  
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4.  Politiesterkte  

 

4.1 Basisteams  

In het bestuurscollege van oktober 2018 is een besluit genomen ten aanzien van het herziene budget 

verdeelsysteem van de eenheid Oost-Nederland. De verdeling is vastgesteld in het 

Meerjarenbeleidsplan 2019-2022. Besloten is: stel het HBVS+ verdeelmodel voor de districten en de 

teams vast voor de komende acht jaar met een tussenevaluatie van de werklast na vier jaar. 
 

Bij het besluit tot verlenging van het huidige meerjarenbeleidsplan is afgesproken om ook de 

tussentijdse evaluatie uit te stellen zodat de uitkomsten meegenomen kunnen worden in het MJBP 

2024-2027. Deze evaluatie / werklastmeting zal begin 2023 plaatsvinden.  

 

4.2 Diensten 

Naast de politiesterkte van basisteams en districten stellen burgemeesters en de hoofdofficier van 

justitie ook de sterkte van de diensten vast. Naast hun eigenstandige taken ondersteunen Regionale 

Recherche (DRR), Regionale Informatie Organisatie (DRIO), Regionaal Operationeel Centrum (DROC), 

Regionale Operationele Samenwerking (DROS) en Eenheidsstaf/bedrijfsvoering de basisteams en 

districten met specifieke expertise. Een overzicht met de sterkte van alle organisatieonderdelen wordt 

opgenomen in de bijlage bij het nieuwe MJBP.  
 

Ontwikkelingen binnen het politiewerk en de samenleving maken dat werkzaamheden binnen de 

diensten soms aangepast moeten worden en dat de inrichting daardoor niet meer helemaal voldoet. De 

volgende formatiewijzigingen binnen de DROS, DROC en eenheidsstaf zijn in 2023 voorzien om de 

taken te kunnen blijven uitvoeren: 

 Regionaal servicecentrum (DROS)   

Bij de vorming van de Nationale Politie in 2012 heeft de eenheid Oost-Nederland ervoor gekozen 

om minder formatie in te richten voor het RSC, ten gunste van de robuuste basisteams. Dit heeft 

geleid tot een minder goede bereikbaarheid van het RSC voor burgers en een hoge werkdruk bij 

RSC-medewerkers, met een ziekteverzuim van 15 tot 20% als gevolg. Daarbij is het takenpakket 

van het RSC de afgelopen jaren uitgebreid met o.a. webcare/livechat, aannemen van alle 

internetaangiften en werkzaamheden in het kader van het Slachtofferloket. Een werklastmeting wijst 

uit dat als we de taken van het RSC onveranderd laten, circa 40 fte nodig is om het werk goed uit te 

kunnen voeren. Op dit moment worden oplossingen in kaart gebracht en gewerkt aan een voorstel 

om de formatie van het RSC uit te breiden.  

 Operationeel Centrum  (DROC)  

De DROC maakte een ontwikkeling door van meldkamer naar operationeel centrum met 

bijbehorende veranderingen in het takenpakket van de medewerkers. Op dit moment wordt daarom 

binnen alle eenheden een werklastmeting uitgevoerd bij de DROC. De eerste uitkomsten maken 

duidelijk dat de formatie onvoldoende is. Voor Oost-Nederland geldt dat bij een gelijkblijvend 

takenpakket een uitbreiding van 20 fte noodzakelijk is. 

 Staf / bedrijfsvoering   

Door uitbreiding van taken en wijzigingen in werkzaamheden zal binnen de staf/bedrijfsvoering in 

2023 een aantal formatiewijzigingen plaatsvinden. De wijzigingen zullen (op eenheidsniveau) 

budgetneutraal gerealiseerd moeten worden. 

 Veiligheid Integriteit en Klachten (VIK); door aanpassingen in het screeningproces wordt 

rekening gehouden met een toevoeging van 5 fte; 

 Een social media adviseur om alle basisteams te begeleiden (1 fte). 

 De afgelopen jaren is ervaring opgedaan met het Q-team. Het Q-team voert zelf nieuwe 

innovaties uit en biedt traineeships en trainingen voor medewerkers aan op het gebied van 

innovatie(technieken). Gezien de positieve resultaten en de wens van de eenheid om blijvend 

aandacht te besteden aan innovatie wordt de kern van dit team geformaliseerd met 2-3 fte.  
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 Naar alle waarschijnlijkheid krijgt iedere eenheid een team re-integratie. De ervaringen van de 

afgelopen jaren hebben onder andere in Oost-Nederland aangetoond dat dit team een positieve 

bijdrage levert aan het (langdurig verzuim). Verwacht wordt dat het team gaat werken met een 

vaste kern (1-2 fte) aangevuld met tijdelijke capaciteit. 
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Voorwoord 

De eenheid Oost-Nederland werkt met zo’n zevenduizend medewerkers aan een veiliger 

leefomgeving en aan een steeds beter presterende politie. Dat doen we in nauwe samenwerking en in 

afstemming met het lokaal gezag – de burgemeesters van de 76 gemeenten en het openbaar 

ministerie – en met diverse veiligheidspartners. Gezamenlijk investeren we in een effectieve aanpak 

van onveiligheid in de samenleving en het creëren van een sterk veiligheidsgevoel en vertrouwen van 

de burger in de personen en instanties die verantwoordelijkheid dragen voor een veilige leefomgeving.  

 

Focus 

In dit plan zetten we in samenhang met de Veiligheidsstrategie 2019-2022, op een rij hoe we in Oost-

Nederland de komende periode werken aan veiligheid en welke doelen we stellen. Daarbij staan de 

aanpak van de lokale veiligheidsproblemen zoals afgesproken in de lokale driehoeken, de nationale 

prioriteiten, de met het Openbaar Ministerie gemaakte afspraken en de thema’s benoemd in de 

Veiligheidsstrategie 2019-2022 centraal. Door veranderingen in de maatschappij, verschuift de aard 

van deze veiligheidsproblemen en prioriteiten. Dit betekent dat we ons meer en meer moeten richten 

op andere vormen van criminaliteit, zoals cybercrime en ondermijning. En dat terwijl we ook de focus 

moeten houden op de meer ‘traditionele’ thema’s zoals woninginbraken. Dit vraagt de komende 

periode om goed overleg met ons bevoegd gezag over wat we wel maar ook over wat we niet doen.  

 

Buiten 

Het vertrouwen in de politie wordt in hoge mate bepaald door de wijze waarop wij contact hebben met 

verdachten en slachtoffers. De meeste zaken die bij de politie binnenkomen hebben minimaal één 

slachtoffer. Het is van belang om die slachtoffers duidelijk en transparant te informeren over de 

behandeling en afhandeling van hun zaak. Daarnaast willen we als politie zoveel mogelijk verdachten 

in die zaken opsporen. Voor zowel dader als slachtoffer is het van belang dat wordt gestuurd op een 

snelle en betekenisvolle (strafrechtelijke) afdoening, waarbij maatwerk wordt geleverd ten aanzien van 

de specifieke omstandigheden. Hierover zijn afspraken gemaakt met het OM. De komende periode 

zullen we zo transparant mogelijk in beeld brengen welk effect we met een betekenisvolle afdoening 

of interventie buiten bereiken.  

 

Innovatie 

De komende periode zullen we ons als politie verder ontwikkelen om ‘de politie van overmorgen’ te 

kunnen zijn. Dit doen we aan de hand van de waarden die gelden voor de nationale politie: we willen 

een politie zijn die verbonden is met wijk, web en wereld, die samenwerkt in nieuwe 

veiligheidscoalities, die werkt met state of the art intelligence en technologie, die actief transparant is 

over wat ze wel of niet doet en die wendbaar is. Innovatie is voor Oost-Nederland een belangrijk 

middel om dit te bereiken. De uitdaging is om samen met medewerkers, gezagsdragers, partners en 

burgers constructieve ideeën tot stand te brengen, die ons helpen het operationeel vakmanschap in 

een snel veranderende wereld door te ontwikkelen en onze doelen voor de toekomst te bereiken.  

 

Ook de komende periode kunt u erop rekenen dat wij ons maximaal inzetten voor een veilig Oost-

Nederland. Wij vertrouwen erop dat dit beleidsplan de veiligheid in de 76 gemeenten van Oost-

Nederland, en in breder verband Nederland, versterkt.  

 

De driehoek van Oost-Nederland  

 

Drs. H.M.F. Bruls  Mr. J.J. A. Lucas   Mr. O.R. Dros  

Regioburgemeester  Hoofdofficier van Justitie   Politiechef 
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1. Inleiding 

Voor u ligt het Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 van de eenheid Oost-Nederland. In dit plan wordt de 

bijdrage van de politie aan een veilig Oost-Nederland beschreven. Een onderdeel daarvan is onze 

bijdrage aan de Veiligheidsstrategie Oost-Nederland, het gezamenlijke plan van gemeenten, OM en 

Politie in Oost-Nederland voor de aanpak van vier geselecteerde thema’s. In dit hoofdstuk geven we 

de samenhang weer en schetsen we de gezamenlijke basis.  

 

Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland, partners in veiligheid  

In de Veiligheidsstrategie 2019-2022 geven we als partners in veiligheid richting aan de aanpak van 

veiligheid in Oost-Nederland. Met de afspraken in de Veiligheidsstrategie ondersteunen we 

gezamenlijk de primaire verantwoordelijkheid van de gemeente voor de veiligheid van inwoners en 

ondernemers in Oost-Nederland. Er zijn thema’s, die zich (boven)lokaal manifesteren en waarvoor 

een aanpak op districts- of regionaal niveau meer geëigend is. De samenwerking is er op gericht 

regiobreed extra te investeren op enkele veiligheidsthema’s, naast de reguliere opgave van elke 

partner. Binnen de gekozen thema’s werken gemeenten, het openbaar ministerie en politie samen op 

basis van complementariteit en wederkerigheid. Elk van de vier thema’s heeft ook onze aandacht in 

de reguliere taakstelling van de politie. 

 

Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 politie Oost-Nederland 

Naast de vier thema’s uit de Veiligheidsstrategie, beschrijven we de overige opgaven voor de politie 

voor de periode 2019-2022. Het gaat dan om de bijdragen aan de landelijke prioriteiten zoals deze 

door de minister, in goed overleg met de regioburgemeesters en de procureurs-generaal zijn 

vastgesteld. Verder beschrijven we in dit plan de afspraken met het openbaar ministerie.  

 

Gedeelde basis 

De Veiligheidsstrategie en het Meerjarenbeleidsplan hebben dezelfde ambities, strategische 

uitgangspunten en randvoorwaarden. Die gedeelde basis is een waarborg voor een samenhangend 

en effectief veiligheidsbeleid in Oost-Nederland. Met beide plannen hebben inwoners en het bevoegd 

gezag een beeld van de doelen voor het politiewerk in de periode 2019-2022, dat gecompleteerd kan 

worden in de lokale gezagsdriehoeken. Vanzelfsprekend is het zo dat veiligheid zich niet in alle 

opzichten laat plannen. Als politie anticiperen we op nieuw opkomende fenomenen, op acute lokale of 

nationale veiligheidskwesties en op wijzigende lokale of nationale prioriteiten. Waar dat aan de orde 

is, zal dat ook de plannen van onze basisteams beïnvloeden. 
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2.  Veiligheidsstrategie: lokale prioriteiten 

Binnen de Veiligheidsstrategie zijn vier prioriteiten benoemd. Deze worden samen met het 

Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland (VNON) uitgewerkt. De politie participeert in de werkgroepen die 

zijn ingesteld en zal een bijdrage leveren aan de gezamenlijk aanpak van het probleem. Aanvullend 

en aansluitend op die aanpak, zal binnen de politie de onderstaande aanpak worden uitgewerkt. 

 

2.1 Kwetsbare personen 

Mensen zijn (sociaal) kwetsbaar als de draaglast van de ervaren problemen en tegenslagen te groot is 

voor de beschikbare draagkracht, waardoor ze worden bedreigd met maatschappelijke uitval of 

sociale uitsluiting. Personen met verward gedrag behoren tot die groep personen die door 

omstandigheden dreigen af te glijden en van wie het gedrag veel invloed kan hebben op de omgeving. 

Het aantal meldingen bij de politie over personen met verward gedrag is de afgelopen jaren 

toegenomen van ruim 11.300 in 2015 tot bijna 15.000 in 2018. Dit is een zorgelijke trend en daarom 

verdient deze doelgroep ook de komende jaren onze aandacht. Daarnaast wordt in de periode 2019-

2020 extra aandacht besteed aan de doelgroep ‘Jongeren die doorgroeien naar crimineel gedrag’. 

Voor de periode 2021/2022 zal op basis van de actuele situatie opnieuw bepaald worden welke groep 

kwetsbare personen extra aandacht vraagt, bijvoorbeeld kinderen die slachtoffer zijn van 

mishandeling of ouderen. 

 

Aanpak personen met verward gedrag 

Om te voorkomen dat personen met verward gedrag 

overlast gaan plegen ten gevolge van het verschuiven 

van zorg in een kliniek naar de buurt1, is het voor de 

politie van belang dat de preventie/wijkgerichte aanpak en 

vroeg signalering gerealiseerd wordt. Ook dient het 

vervoer van personen met verward gedrag te worden 

ingevuld. Een door het ministerie van VWS ingesteld 

‘Schakelteam personen met verward gedrag’ is actief en 

heeft de opdracht regio’s en gemeenten te ondersteunen 

bij het ontwikkelen en implementeren van een goed 

werkende aanpak voor personen met verward gedrag.  

 

Wet verplichte ggz  

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) gaat in op 1 januari 2020. Deze wet regelt de 

rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering 

(tov de BOPZ) is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden. De 

politie wil de komende jaren met de partners investeren in de sluitende aanpak en de implementatie 

van de Wet Verplichte GGZ. 

 

Jongeren die doorgroeien naar crimineel gedrag 

Naar schatting komt 5 procent van alle jongeren met de politie in contact. Van deze kleine groep zal 3 

tot 7 procent zich ontwikkelen tot ‘beroepscrimineel’. Deze groep is verantwoordelijk voor 40 tot 60 

                                                      
1 Uit meerjarenvisie GGZ Nederland periode 2013-2020: 
Als antwoord op de grote druk op de sector om de zorgkosten te beheersen heeft GGZ Nederland, in aanvulling op de 
bestaande beleidsagenda, in 2010 het pamflet ‘Zorg Werkt!’ opgesteld. Hierin is verwoord dat de zorg aan patiënten met een 
psychische ziekte beter en efficiënter kan. Door zorgaanbod te verschuiven van de kliniek naar de buurt, van de tweedelijns 
specialist naar de eerstelijns ggz en de huisarts kan de groei in de ggz worden beheerst. Deze verandering is lokaal al jaren 
geleden in gang gezet en gaat uit van de gedachte dat zorg aan patiënten zoveel mogelijk dicht bij huis plaatsvindt. De zorg is 
gericht op het herstel en op deelname van mensen met een psychische ziekte aan de maatschappij. Hiermee verbetert de 
kwaliteit van zorg omdat mensen vaak beter herstellen in hun eigen omgeving. 

Per 1 oktober 2018 heeft de gemeente de 

verantwoordelijkheid om een sluitende 

aanpak te organiseren, zodat personen 

met verward gedrag niet meer terecht 

komen in een politieauto of een politiecel. 

De politie ondersteunt, ook na 1 oktober, 

de partners zodat zij de juiste 

professionele zorg kunnen bieden aan 

deze mensen. 
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procent van de jeugdcriminaliteit2. Op jonge leeftijd ingrijpen, als afwijkend gedrag nog geen patroon 

heeft gevormd, geeft de meeste kans op een succesvolle interventie. De informatiepositie van de 

politie (zo mogelijk aangevuld met die van gemeenten) op het gebied van jongeren met criminele 

activiteiten en contacten, kan hieraan een bijdrage leveren.  

  

Doelen  

- Door implementatie van plannen van de sluitende aanpak van elke gemeente en het landelijke 

meldpunt, zou het aantal meldingen over personen met verward gedrag moeten dalen.  

- Met alle betrokken partners zal een escalatiemodel worden samengesteld onder leiding van een 

bestuurlijke regievoerder. 

- Samen met partners zorgen dat de kleine groep jongeren met een hoog risico op het plegen van 

ernstige delicten onderscheiden wordt van de grote groep (met wie het na de adolescentie weer 

goed zal gaan) en het stoppen van de criminele carrière van deze groep. 

 

Uitgangspunten voor de aanpak 

- De politie investeert in de sluitende aanpak en de implementatie van de Wet Verplichte GGZ door 

voor de periode van twee jaar een projectleider vrij te maken. 

- Zowel intern als extern maken we gebruik van de ambassadeursstrategie, om de doelen op het 

gebied van verwarde personen te bereiken. We gebruiken bestaande netwerken om het 

onderwerp onder de aandacht te brengen en maken gebruik van bestaande overleggen en 

bijeenkomsten om een podium te krijgen. 

- De politie brengt binnen de regels van de AVG de hulpverlening in een goede uitgangspositie door 

vroegtijdig signalen door te geven over jongeren die dreigen te ontsporen.  

- Een landelijk functionerend risico-taxatie instrument wordt ingezet, dat gebruik maakt van 

politiedata. Het instrument berekent de kans dat een jongere een ernstig delict pleegt. 

 

 

2.2 Ondermijning 

Ondermijning is een maatschappelijk probleem, dat op alle niveaus voorkomt, van wijk tot wereld en 

van normvervaging in de buurt tot zware criminaliteit. Het verzwakt en misbruikt onze maatschappij 

met alle ontwrichtende gevolgen van dien. Uiteindelijk tast dit het vertrouwen van inwoners aan in 

bijvoorbeeld de overheid, politie en justitie en dus in de rechtstaat. Het is een probleem dat alleen 

aangepakt kan worden door de gehele overheid, in samenwerking met bedrijven en burgers.  

 

Aanpak van ondermijning 

Als politie hebben we de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in 

het vergroten van de awareness intern en bij bestuur, gezag, 

partners en burgers. Inmiddels zijn verantwoordelijkheden van 

partijen inzichtelijk en men is meer dan ooit bereid om de strijd 

tegen ondermijning aan te gaan. Gezamenlijk Oost-Nederland 

veiliger en weerbaarder maken tegen ondermijning is hierbij 

een belangrijk aandachtspunt. Een bestendige samenwerking 

in grensoverschrijdende politieteams maakt hier onderdeel van 

uit, waarbij de huidige samenwerking wordt gecontinueerd. Het 

frustreren van criminele ondermijnende netwerken, door het verstoren van hun business en 

verdienmodel, is hierbij een belangrijk uitgangspunt.  

 

Om de samenwerking op het gebied van criminele ondermijning verder te ontwikkelen, is een nieuwe 

aanpak nodig. Het profiel van deze aanpak is het tegengaan van ondermijning door integrale beeld- 

en visievorming, een integrale eenheidsbrede aanpak en de ontwikkeling van een nieuwe wijze van 

                                                      
2 Moffitt, T.E. (1993). Adolescence-Limited and Life-Course-Persistent Antisocial Behavior: a Developmental Taxonomy. 
Pyschological Review, 100, 4, p. 674-701 

Samen preventief en repressief 

optreden tegen alle deelprocessen 

die ondermijning succesvol maken, is 

volgens diverse wetenschappelijke 

studies dé methode om ondermijning 

tegen te gaan. 
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sturing (informatiegestuurd, dynamisch en wendbaar). In de eerste helft van 2019 zal deze nieuwe 

aanpak bestaansrecht hebben en verder worden doorontwikkeld. Daar staat tegenover dat 

maatschappelijke effecten nodig zijn om de voedingsbodem van ondermijning weg te nemen en de 

maatschappij weerbaarder te maken tegen ondermijning.  

 

Doel 

De belangrijkste ambitie op het gebied van ondermijning is het fors terugdringen van het 

aantal ’criminele fluïde netwerken’ dat zich bezighoudt met criminele ondermijnende activiteiten 

(hennepteelt, synthetische drugslabs, witwassen, wapens en geweldsmisdrijven). 

 

Uitgangspunten voor de aanpak 

- De aanpak vindt plaats vanuit een breed gedeeld en gedragen ondermijningsbeeld (Regionale 

Informatie Expertise Centrum Oost-Nederland) op alle niveaus (basisteam, districtsrecherche, 

Dienst Regionale Informatie Organisatie, Dienst Regionale Recherche en de Landelijke Eenheid), 

samen met partners en met behulp van een 

gecoördineerde informatiegestuurde aanpak. 

- De bijdrage van de politie bestaat uit het opjagen 

van de criminele fluïde netwerken, het 

controleren van deze netwerken en het afpakken 

van op criminele wijze verworven vermogen, om 

daarmee hun ‘business en verdienmodel’ ernstig 

te verstoren.  

- De politie richt zich daarbij op het verdienen van 

vermogen op illegale en/of criminele markten, de 

Nederlandse drugsindustrie (de drugsindustrie is 

de grootste illegale criminele markt van 

Nederland) en de digitalisering en 

technologisering binnen criminele ondermijning. 

 

 

 

2.3 Aanpak cybercrime / -fraude 

Cybercrime is een dreiging waar de politie op moet investeren. De opkomst van een criminele 

dienstensector, een trend die vaak wordt geduid met de Engelstalige term Criminality as a service 

(CAAS), houdt in het geval van cybercrime in dat 

steeds meer criminelen cyberdelicten kunnen plegen 

zonder technische kennis eigen te maken. Deze 

kennis kan immers ingekocht worden. Gekoppeld 

aan steeds bredere beschikbaarheid van de meest 

complexe technologie ontstaat een gevaarlijke mix 

voor de toekomst. Alle reden dus om te investeren in 

de aanpak van cybercrime.  

 

Aanpak van cybercrime/-fraude  

De bijdrage van de politie op het terrein van cybercrime richt zich op de belangrijkste uitdagingen in 

het domein:  

- Het bijhouden van digitale innovaties en daar adequaat op kunnen reageren.  

- Het hoofd bieden aan veelvoorkomende cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit waar burgers 

veel last van hebben.  

- Het zicht krijgen op en de aanpak van complexe cybercrime. 

 

In Oost-Nederland zijn ondermijning en 

hennep onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

De focus op hennep is logisch, aangezien veel 

georganiseerde criminele groepen zich 

hiermee bezighouden. Daarbij wordt niet uit 

het oog verloren dat criminelen over het 

algemeen actief zijn in meerdere criminele 

markten. Vanuit dit oogpunt is het zinvol de 

focus te richten op het netwerk van personen 

in plaats van op criminaliteitsthema’s. 

Op het gebied van cybercrime komt overal in 

het land (en dus ook in Oost-Nederland) 

ongeveer dezelfde top 5 aan criminaliteits-

vormen in beeld: hacken, digitale fraude, 

phishing, afpersing en cyberpesten en sexting.  
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Binnen de eenheid is een lid aan het eenheidsmanagementteam toegevoegd om de komende twee 

jaar het programma te leiden. De aanpak richt zich op de hierboven genoemde dilemma’s. Het doel is 

om het politieoptreden en aanwezigheid in het digitale domein structureel en efficiënt te maken. Dit 

houdt onder andere in dat de burger erop kan vertrouwen dat de politie even goed in het digitale als in 

het fysieke domein optreedt. Voor een efficiënte aanwezigheid en optreden is een combinatie nodig 

van brede digitalisering (de hele organisatie) en diepe deskundigheid (specialisten die een paar 

stappen verder kunnen).  

 

Doelen 

- De samenwerking met partners en de preventie verbeteren; 

- De opsporing versterken, niet alleen door te zorgen voor voldoende capaciteit en specifieke 

kennis; maar ook door de invoering van de Wet Computercriminaliteit III; 

- Het aangifteproces beter bereikbaar maken voor slachtoffers van cybercrime en gedigitaliseerde 

criminaliteit; en voorkomen dat zaken met digitale component onterecht geen opvolging krijgen. 

- Samenwerken met onderwijsinstituten en meewerken aan wetenschappelijk onderzoek. 

 

Uitgangspunten voor de aanpak 

- Veranderstrategie Digitaal Oost. Dit zorgt onder andere voor de doorontwikkeling van de 

platformorganisatie en voor betere ondersteuning en borging van initiatieven op het gebied van 

digitale innovatie en projectmatige samenwerking tussen digitale specialisten en collega’s uit 

verschillende delen van de organisatie.  

- We pakken niet alleen High Tech Crime aan, maar ook Semi Tech Crime. Bij simpele zaken wordt 

gezorgd voor een snelle, efficiënte en overal gelijke afhandeling, dit naar analogie van de VVC-

werkwijze. 

- De meer complexe vormen van cybercrime wordt aangepakt door een netwerk dat bestaat uit een 

kern van digitaal specialisten, analisten en OSINT-deskundigen (Open Source Intelligence, het 

onderzoeken van publiek toegankelijke bronnen op internet en social media) met daar omheen 

een flexibele schil van vertegenwoordigers van cyber security bedrijven, universiteiten en andere 

onderwijsinstellingen, ethical hackers en mogelijk andere relevante partners met wie 

samengewerkt kan worden.  

 

Alle elementen van de aanpak leunen zwaar op samenwerking tussen verschillende specialisaties, 

teams en diensten. Alleen op die manier is cybercrime efficiënt aan te pakken. Binnen de eenheid is 

prioritering van cybercrime breed geaccepteerd maar deze prioritering moet nog vertaald worden naar 

de praktijk. Dit zal soms betekenen dat gekozen wordt om cybercrime aan te pakken boven andere 

meer traditionele delicten. Wat dat betreft werken wij aan draagvlak en brengen deskundigheid in daar 

waar dat nodig of gewenst is. 

 

2.4 Informatievoorziening 

Bij de aanpak van criminaliteit en onveiligheid 

werken verschillende partners steeds meer samen. 

In feite gaat deze bijdrage over samenwerken. Het 

streven is om uiteindelijk als één overheid op te 

treden, daar waar dat nodig en gewenst is. Daarvoor 

is een gedeelde informatiepositie belangrijk. Om dat 

te bereiken, stellen partijen over en weer informatie 

beschikbaar, om een strategie te bepalen hoe ze te 

werk willen gaan.  

 

Aanpak 

Voor een effectieve integrale samenwerking is een goede informatievoorziening van cruciaal belang. 

Vanuit de politie worden op dit terrein de volgende stappen gezet: 

Met ‘Informatievoorziening’ bedoelen wij in 

deze context alles wat ten dienste staat van die 

informatiepositie om goed te kunnen 

samenwerken. Dat zijn dus de gegevens (data), 

de technologie om die te verwerken en het 

juridisch instrumentarium om er mee te werken. 
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- bijdragen aan de visie en ontwikkeling van de informatievoorziening en het gebruik daarvan (de 

intelligencefunctie van de verschillende partners); 

- bijdragen aan het juridisch kader van het samenwerken met verschillende partners (wat kan en 

mag in het kader van het uitwisselen van gegevens); 

- meewerken aan een gemeenschappelijk visie op het gebruik van data voor de doelen voor de 

Veiligheidsstrategie; 

- verstrekken van gegevens conform de Wet Politiegegevens voor de operationele doelen van de 

Veiligheidsstrategie.  

- op basis van wederkerigheid meewerken aan proeftuinen of pilots, met betrekking tot integrale 

dataverzamelingen ten behoeve van de Veiligheidsstrategie. 

- bijdragen aan de (doorontwikkeling) van verschillende veiligheidsbeelden die worden geprioriteerd. 

 

Doel 

Om effectief samen te kunnen werken, is het gemeenschappelijke doel dat deelnemende partijen 

beschikken over een goed gezamenlijk beeld van de problematiek. 

 

Uitgangspunten voor de aanpak 

Bij de aanpak van ondermijning is het uitgangspunt dat alles wat integraal gedaan kan worden, ook 

daadwerkelijk integraal wordt aangepakt. Daarbij wordt onderzocht welke van de deelnemende 

partijen de beste kaarten heeft om een probleem aan te pakken en hoe partijen elkaar daarbij kunnen 

helpen. Bijvoorbeeld door bestuurlijke rapportages op te maken voor het bestuur. Naast de grotere 

veiligheidsproblemen, wordt ook integraal gewerkt aan casuïstiek op diverse casustafels.  

De informatiepleinen in de districten beogen hierbij een min of meer vaste structuur aan te bieden 

waar kennis en expertise beschikbaar is, in een duurzaam verband waar informatie kan worden 

gedeeld en verwerkt voor de verdere aanpak.  

 

Integrale projecten 

De samenwerking zal alleen nog maar toenemen omdat veiligheidsproblemen vrijwel nooit alleen 

maar tot het domein van één van de partners gerekend kan worden. De financiële bijdrage van het 

kabinet bij de aanpak van ondermijning op lokaal niveau gaat er ook van uit dat integraal wordt 

samengewerkt. In de eenheid Oost-Nederland zijn al de nodige initiatieven genomen om op thema’s 

integrale projecten op te zetten zoals de aanpak van ‘problematische’ vakantieparken en de aanpak 

van synthetische drugs en hennep.  

 

Juridische basis 

Hoewel er al veel wordt samengewerkt en er al een stevige lijn is ingezet om daarbij ook informatie te 

delen tussen de deelnemende partners, is er nog wel een uitdaging voor de toekomst. De 

(informatie)technologie stelt ons steeds beter en meer in staat informatie (data) te verwerken. Daarbij 

komen verschillende vragen aan de orde die te maken hebben met de juridische basis waarop we 

informatie verwerken en de rol die technologie daarin speelt. Ook moet goed worden nagedacht over 

de vraag met welk doel we informatie delen en verwerken en waar dat toe bij moet dragen. Binnen het 

RIEC-convenant is een bestendig werkproces gemaakt dat voldoet om casuïstiek te agenderen.  

 

Dynamisch veiligheidsbeeld 

Met het oog op de toekomst is er meer behoefte aan 

een dynamische manier van werken met een 

permanent dynamisch beeld van de werkelijkheid, op 

het terrein van criminaliteit en veiligheid. Dat vraagt om 

andere weergaven van informatieposities. Daar ligt 

nog een enorme uitdaging. Op landelijk niveau is dit 

thema ook onderwerp van gesprek, maar in de 

eenheid Oost-Nederland willen we hier ook een 

bijdrage aan leveren.  

Uiteindelijk is informatiedeling geen doel op 

zich, maar dient het de mogelijkheid tot 

samenwerking. Dat gebeurt op het niveau 

waar mensen daadwerkelijk de 

geagendeerde problematiek aanpakken en 

dat doen wij op het niveau van de eenheid 

en verbanden binnen de eenheid. 
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3. Landelijke prioriteiten 

Op basis van artikel 18 PW2012 stelt de Minister eens per vier jaar landelijke beleidsdoelstellingen 

vast voor de politie. Deze laten de wettelijke toedeling van taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden onverlet. In lijn met de afspraken in het LOVP, hebben het OM en de 

Regioburgemeesters gezamenlijk een voorstel voor de nieuwe Veilligheidsagenda gedaan. Het 

Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een verkenning gedaan naar mogelijke thematiek voor de 

agenda. 

 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen landelijke afspraken, hybride afspraken (landelijk/lokaal), 

onderwerpen waarop het gezag landelijk belegd is en organisatieontwikkelvraagstukken. Voor wat 

betreft het onder de aandacht brengen van de belangen van Oost-Nederland en de implementatie van 

de afspraken, zijn de EMT-portefeuillehouders de verbindende schakel tussen het landelijke niveau en 

het eenheidsniveau. 

  

Hieronder treft u de thema’s aan. Vaststelling van de veiligheidsagenda vindt plaats in het LOVP van 

februari, daarna zijn de doelen pas definitief.  

 

3.1 Landelijke beleidsdoelstellingen 

Het betreft hier de ‘harde’ landelijke beleidsdoelstellingen die de minister van Justitie en Veiligheid 

heeft afgesproken met de politie. Hieronder treft u een korte weergave van de thema’s aan, een 

samenvatting van de afspraken is in bijlage 4 opgenomen. 

 

Ondermijning 

Bij ondermijnende criminaliteit gaat het om een breed scala aan criminele fenomenen en de 

ondermijnende werking die daarvan uitgaat op de samenleving. De verwevenheid met de legale 

wereld heeft vergaande consequenties. Dit leidt tot aantasting van het rechtsgevoel en van de 

rechtsstaat en zijn instituties. Uit alle beschikbare bronnen blijkt dat de drugsindustrie qua omvang de 

grootste illegale markt is. De ondermijnende effecten van de drugsindustrie strekken zich ver uit, van 

gevaren als drugslabs in woonwijken tot bedreiging van lokale bestuurders en andere 

overheidsdienaren. Een breed offensief is nodig van overheid en maatschappelijke sectoren. Om de 

gewenste versterking en versnelling van de aanpak van ondermijnende criminaliteit te realiseren, zijn 

landelijk op de volgende gebieden afspraken gemaakt: 

1. prioritering en samenwerking; 

2. het aan de voorkant versterken van de informatiepositie; 

3. kwantificeerbaar maken van de (accenten binnen de) aanpak; 

4. de financiële invalshoek van de aanpak. 

 

Doel voor Oost-Nederland 

In 2019 worden 125 criminele samenwerkingsverbanden (CSV’s) via strafrechtelijke weg aangepakt.  

 

Mensenhandel 

Mensenhandel is een vorm van criminaliteit die vaak onopgemerkt blijft als er geen gerichte aandacht 

voor is. Het is daarom van belang dat de kennis over dit fenomeen en de verschillende uitingsvormen 

verder toeneemt. Gevallen van (mogelijke) uitbuiting verschillen van aard (seksuele uitbuiting, 

criminele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en gedwongen orgaanverwijdering) en context. De integrale 

aanpak van mensenhandel is vaak complex en arbeidsintensief.  

 

Het uiteindelijke doel is dat de politie meer en beter strategisch gekozen interventies gaat plegen om 

slachtoffers uit uitbuitingssituaties te bevrijden, daders aan te pakken, en slachtofferschap en 

daderschap te voorkomen (repressie en preventie). De afspraak : meer interventies met een grotere 
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maatschappelijke impact, waarbij de interventies lokaal, bovenlokaal, nationaal als internationaal 

kunnen zijn. Dit doet de politie onder gezag van en samen met het Openbaar Ministerie en gemeenten 

en met andere relevante partijen. Hiertoe moet politie haar informatiegestuurde werkwijze 

doorontwikkelen zowel in de fysieke als digitale wereld op alle vormen van (mogelijke) mensenhandel. 

 

Er zijn landelijk kwalitatieve afspraken gemaakt over de aanpak van mensenhandel, bijvoorbeeld op 

het terrein van de inzet van gecertificeerde mensenhandelrechercheurs, doorontwikkeling van het 

informatiebeeld en bovenlokale en eenheidsoverstijgende samenwerking. 

 

Doel voor Oost-Nederland 

Er worden in 2019 22 verdachten van mensenhandel aangeleverd aan het OM. In 2020 24 verdachten 

en in 2021 en 2022 respectievelijk 26 en 28 verdachten. 

 

Cybercrime en online kindermisbruik 

Cybercrime heeft vele gezichten. De gevolgen kunnen zeer ingrijpend zijn en er zijn veel slachtoffers . 

Criminelen richten zich onder meer op het inbreken in computers voor nieuwe vormen van diefstal en 

afpersing van burgers en bedrijven, op het platleggen van websites en op bedrijfsspionage. Een zo 

veelomvattend fenomeen vraagt om een integrale aanpak van preventie, het voorkomen van dader- 

en slachtofferschap, opsporing en vervolging tot het terugdringen van recidive. Er zijn afspraken 

gemaakt over het aantal uit te voeren onderzoeken en over de organisatie- ontwikkeling (de wijze 

waarop kennis over cyberfenomenen wordt verbeterd). 

 

Ditzelfde geldt voor online kindermisbruik. Het aantal meldingen van online seksueel kindermisbruik is 

sinds 2014 exponentieel gestegen. Bij de toename spelen ontwikkelingen in de samenleving een 

belangrijke rol: technologische ontwikkelingen, de beschikbaarheid van apparaten en toenemend 

gebruik van internet/sociale media die het vervaardigen, delen en verkrijgen van kinderporno 

vergemakkelijken. De focus bij de aanpak ligt onverminderd op het identificeren van slachtoffers, 

misbruikers, vervaardigers en keyplayers binnen (online) netwerken. Tegelijkertijd is het van belang 

dat er voor downloaders en verspreiders geen vrijplaats ontstaat. Er zijn landelijk afspraken gemaakt 

over: 

1. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de categorieën plegers waar de inzet op gericht 

was, inclusief streefcijfers; 
2. de resultaten van de inzet (aantallen daders en geïdentificeerde slachtoffers); 

3. effectmeting en analyses, om inzicht te krijgen in sturing en gewenste resultaten.  

 

Doel voor Oost-Nederland 

In 2019 worden 46 reguliere onderzoeken uitgevoerd naar cybercrime. 

 

Executie 

Wie veroordeeld wordt, moet de straf ook ondergaan. Dat is belangrijk voor het slachtoffer, de 

samenleving en voor een geloofwaardig strafrechtsysteem. Op dit moment wordt 90% van de 

opgelegde vrijheidsstraffen binnen 24 maanden ten uitvoer gelegd. Van ongeveer 1% start de 

tenuitvoerlegging in het derde jaar na onherroepelijke veroordeling. Er resteert een groep, die niet via 

het reguliere opsporingsproces wordt aangehouden met als gevolg openstaande vrijheidsstraffen. De 

politie is in operationele zin belast met de opsporing van veroordeelden met een openstaande 

vrijheidsstraf en is daarmee één van de partners in de keten. Bij het realiseren van prestaties is de 

politie in belangrijke mate afhankelijk van het presteren van ketenpartners die een rol hebben voordat 

de politie een opdracht krijgt in een executiedossier (bijvoorbeeld v.w.b. de kwaliteit van het 

executiedossier en de beschikbaarheid van verblijfsadressen). De politie is partner in het landelijk 

programma ‘Onvindbare veroordeelden’ (CJIB/OM/J&V/NP), dat zich voornamelijk richt op de 

tenuitvoerlegging van vrijheidsgestraften die eerder niet vindbaar bleken.  
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Ten behoeve van de prioriteit executie zijn voor de komende periode kwantitatieve en kwalitatieve 

afspraken gemaakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aantal dossiers dat doorlopend bij de politie in 

behandeling is (10 per eenheid) en om de afspraak dat 40% van de aangeleverde dossiers positief 

wordt afgedaan.  

 

Doelen voor Oost-Nederland 

Het percentage positieve afdoening bedraagt: 

Principale vrijheidsstraffen     80% 

Omgezette taakstraffen    80% 

Geldboetes     70% 

Schadevergoedingsmaatregelen  80% 

Ontnemingsmaatregelen   70% 

 

 

3.2 Veiligheidsthema’s waar een intensivering loopt 

Hierbij gaat het om onderwerpen die we allemaal belangrijk vinden maar er worden geen landelijk 

bindende kwantitatieve afspraken over gemaakt. Het gezag stuurt hier de politie op aan maar er is wel 

ruimte voor landelijke taskforces of anderszins en landelijke monitoring en bespreking in LOVP.  

 

Bestrijding terrorisme en extremisme 

De aanhoudende terroristische dreiging is complex en veranderlijk. De jihadistische dreiging vormt de 

meest bepalende terroristische dreiging voor Nederland. Ook in Nederland opereren jihadistische 

netwerken die de intentie hebben om aanslagen in Europa te plannen. De aanpak concentreert zich 

landelijk op het tijdig zicht krijgen op en duiden van (potentiële) dreigingen, het voorkomen en 

verstoren van extremisme en terrorisme en het verijdelen van aanslagen, het beschermen van 

personen, objecten en vitale processen tegen extremistische en terroristische dreigingen (ook online), 

het optimaal voorbereid zijn op extremistisch en terroristisch geweld en de gevolgen daarvan en het 

door vervolging handhaven van de democratische rechtsstaat tegen extremisme en terrorisme.  

 

In Oost-Nederland hebben gemeenten, politie en OM de afgelopen jaren zowel een stevige integrale - 

als een strafrechtelijke aanpak van gewelddadig jihadisme neergezet, die de komende periode wordt 

voortgezet. Deze aanpak vindt plaats vanuit vijf districtelijke casustafels met alle relevante 

ketenpartners een bewustwordings- en professionaliseringsprogramma. Op de casustafels worden 

cases van mogelijk radicaliserende personen, uitreizigers en terugkeerders besproken, wat in de 

ideale situatie leidt tot een integraal plan van aanpak per subject. Ten behoeve van de strafrechtelijke 

aanpak, is een informatiecel en een apart rechercheteam in onze eenheid ingericht. Op basis van de 

ontwikkelingen in de maatschappij en de al ingezette koers, is een aantal bouwstenen voor de 

toekomstige aanpak geformuleerd. Deze bestaat uit:  

• het verduurzamen van de aanpak, waaronder het aansluiten op bestaande structuren en 

behouden van districtelijke casustafels;  

• verbreding van het thema, waarbij focus en sturing in de casustafels ligt op o.a. terugkeerders, 

uitreizigers, moeders en (minderjarige) kinderen maar ook op dreigingen rechts- en 

linksextremisme, gewelddadig jihadisme en op de verbinding tussen een lokale casus en 

nationale en internationale verbindingen en netwerken;  

• Professionalisering door onder andere de doorontwikkeling van kennis en kunde op de 

casustafels ten aanzien van de doelgroepen en rechts- en linksextremisme en overige vormen 

van radicalisering, 

• Extra training /oefening voor crisissituaties (zowel mono als multi). 

• Implementatie Manhunt (een georganiseerde klopjacht op een persoon die op basis van 

politieonderzoek, –informatie of –observatie mogelijk een bedreiging vormt voor Nederland).  
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High Impact Crime / mobiel banditisme 

Overvallen, straatroven, excessief geweld en woninginbraken zijn high impact crimes die een grote en 

soms blijvende impact hebben op slachtoffers, familie en andere betrokkenen. Aan deze 

beleidsdoelstelling zullen in tegenstelling tot de vorige Veiligheidsagenda (2015-2019) geen landelijke 

(kwalitatieve of kwantitatieve) afspraken meer worden verbonden. Publieke en private partners, 

waaronder de politie, zullen de taskforce Overvallen en straatroven continueren. 

 

Mobiel Banditisme is niet te omvatten binnen één strafbaar feit. Het is de aanduiding voor een 

veelheid aan delicten (met name vermogensdelicten) gepleegd door rondreizende dadergroepen die 

op dit gebied stelselmatig en internationaal actief zijn. De taskforce mobiel banditisme wordt 

gecontinueerd met het streven verder te werken aan het samenbrengen van lopende initiatieven, het 

stimuleren van nieuwe preventieve maatregelen en het komen tot een integrale aanpak tussen de 

ketenpartners, waaronder politie. 

 

Kindermishandeling en huiselijk geweld 

Niet op school, niet op straat, maar thuis heb je de grootste kans om met geweld in aanraking te 

komen. Huiselijk geweld is in omvang (1/3 van alle geweldszaken) en impact één van de grootste 

geweldsvraagstukken van de samenleving. De aanpak vraagt om een optimaal samenspel tussen 

partners in de opsporing, zorg, strafrechtketen en binnen gemeenten met het oog op de veiligheid van 

het slachtoffer en het voorkomen van recidive. In het Interbestuurlijk Programma 2018-2021 en het 

programma huiselijk geweld en kindermishandeling 2018-2021 van de ministeries van VWS en JenV 

en de VNG is de aanpak en de bijdrage door de politie beschreven. OM, Politie, 3RO, Raad voor de 

Kinderbescherming, Rechtspraak en Veilig Thuis hebben een ontwikkelagenda opgesteld ter 

versterking van de samenwerking bij meldingen van strafbare vormen van huiselijk geweld en 

kindermishandeling in de komende jaren.  

 

Personen met verward gedrag 

Bij mensen met verward gedrag gaat het om mensen die (tijdelijk) de grip op hun leven (dreigen) te 

verliezen, waardoor de kans bestaat dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. Gemeenten en 

lokale partijen zijn in eerste instantie verantwoordelijk om de zorg aan deze mensen goed te 

organiseren. In het Interbestuurlijk programma is afgesproken dat de problematiek rondom personen 

met verward gedrag één van de thema’s is waarop Rijk en gemeenten zich de komende jaren gaan 

richten. Deze gemeenschappelijke ambitie sluit aan bij de verdere ontwikkeling en borging van het 

recent beëindigde schakelteam Personen met Verward gedrag. De politie is hierin een belangrijke 

partner. Het realiseren van preventie/wijkgerichte aanpak en vroegsignalering, waarbij 24/7 zorg in de 

wijk wordt gestimuleerd, zijn hierbij van belang. 

 

 

3.3 Onderwerpen waarop het gezag landelijk belegd is 

 
Naast de landelijk benoemde thema’s waar het gezag lokaal ligt, kent de wet een beperkt aantal 

onderwerpen waarop het gezag landelijk belegd is. Om inzicht te geven in het totaal aan landelijke 

afspraken wordt hier in deze paragraaf op in gegaan. Landelijke gezag ligt op executie (separaat 

benoemd in paragraaf 3.1), bewaken en beveiligen in het centrale domein en op de migratietaak.  

 

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft het gezag over de politie met betrekking tot de 

migratietaak. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het toezichthouden op de naleving van de 

Vreemdelingenwet, het uitvoeren van identiteitsonderzoeken en het bestrijden van criminele 

activiteiten zoals mensenhandel. Het gezag bij de strafrechtelijke aanpak van criminele activiteiten ligt 

bij het OM. De uitvoering van de politiële migratietaak is belegd bij de Afdeling Vreemdelingenpolitie, 

Identificatie en Mensenhandel (AVIM). Daarnaast voert de Zeehavenpolitie (ZHP), onderdeel van de 

eenheid Rotterdam, grenscontroles en –bewaking uit in de Rotterdamse haven en op de 
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haventerreinen. Ten behoeve van migratietaken werkt de politie nauw samen met nationale partners 

en lokale partners om ook te faciliteren bij lokale veiligheidsvraagstukken.  

 

Afspraken over de migratietaak worden separaat gemaakt tussen JenV en de AVIM/ZHP. Deze 

afspraken gaan over uitvoering van vreemdelingrechtelijke toezichts- en handhavingstaken, uitvoering 

van (grens)toezichttaken conform EU en nationale wetgeving, aanpak van migratiecriminaliteit en 

Identificatie & Registratie (I&R) in de asielprocedure. 

 

3.4 Organisatieontwikkeling  

De gezagen stellen de volgende onderwerpen voor, omdat zij die beschouwen als belangrijke 

onderdelen van de taakuitvoering of als randvoorwaardelijk voor het kunnen uitoefenen van hun 

gezagsrol:  

1. Zorg ervoor dat de politie lokaal stevig verankerd is op een manier die past bij de lokale context. 

2. Wees zichtbaar in de samenleving en maak verbinding met alle bevolkingsgroepen. Investeer in 

de gebiedsgebonden politiezorg (kwalitatief en kwantitatief), zorg voor diversiteit en zorg dat de 

burger er op kan vertrouwen dat de politie er staat wanneer nodig. Het aanpakken en voorkomen 

van discriminatie is hierbij een belangrijk element.  

3. Zorg voor een kwalitatieve doorontwikkeling van de intelligence en de opsporing, zodat zowel de 

traditionele als de nieuwe criminaliteit aangepakt kan worden. Extra aandacht verdient de 

opsporing van de zgn. kleine of veelvoorkomende criminaliteit. De ontwikkeling daarvan zal, 

bijvoorbeeld aan de hand van de belangrijkste productiecijfers of kwalitatieve ontwikkelingen in dat 

domein, worden gemonitord en regelmatig besproken in het LOVP.  

4. Zet de burger centraal, zowel in de vorm van burgerparticipatie als er zijn voor kwetsbare 

personen. Het op een hoger niveau krijgen van de dienstverlening van de politie aan de burgers 

heeft de prioriteit. 

5. Integraal werken is het uitgangspunt: samen wordt gewerkt aan een veilig Nederland. De politie 

zal haar werk meer en meer moeten doen in verbinding met andere publieke en private 

organisaties. Daarmee realiseer je de samenhang in de aanpak tussen de verschillende domeinen 

(zorg, sociaal, ruimtelijk en veiligheid) en externe partners, die nodig is voor het versterken van de 

veiligheid in de leefomgeving van onze inwoners. 

6. Preventie en zorg waar kan, repressie waar moet. 
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4. Afspraken met het openbaar ministerie 

Prognoses van productievolumes 

Het is belangrijk om slachtoffers duidelijk te informeren over de behandeling en afhandeling van hun 

zaak. Voor daders geldt, dat wordt gestuurd op een snelle en betekenisvolle (strafrechtelijke) 

afdoening, waarbij maatwerk wordt geleverd ten aanzien van de specifieke omstandigheden van 

slachtoffer(s) en dader. Een snelle betekenisvolle afdoening leidt tot een hogere herkenbaarheid van 

straffen in de maatschappij. Om hier goed invulling aan te kunnen geven, is het belangrijk om samen 

afspraken te maken en de werkprocessen van politie en OM goed op elkaar aan te laten sluiten.  

 

Afspraken zijn gemaakt over de kwaliteit van de aangeleverde zaken en over de inspannings- 

verplichting. De focus van de politie is gericht op rijker verantwoorden en een kwalitatief goede 

afhandeling van zaken, omdat de overtuiging is dat hierdoor de kwantitatieve verwachtingen worden 

waargemaakt. 

 

Er worden nog aanvullende gezagsafspraken gemaakt met het openbaar ministerie op inhoudelijke 

thema’s / prioriteiten. 

 

Kwalitatieve afspraken 

 

Onderwerp Afspraak 

Selectieproces  

(Politie en OM) 

Het selectieproces van te onderzoeken misdrijven wordt door 

politie en OM uitgevoerd conform de Aanwijzing voor de 

Opsporing en het Selectiviteitskader in VVC-zaken. 

Oude voorraad OZD’s (Politie) 

Aantal (nog niet naar het OM ingestuurde) verdachten dat 

langer dan een halfjaar in BOSZ staat geregistreerd (nu 

36%) terugbrengen naar 15% per 1-7-2019. 
- een verschillende doorlooptijd per basisteam is mogelijk, 

afhankelijk van het aantal oude zaken op een basisteam 

- deze doelstelling draagt bij aan de landelijke doelstelling 

om de doorlooptijden in de keten verbeteren.  

Oude voorraad PD’s (OM) 

Aantal in BOSZ geregistreerde OM ZSM niet-vast voorraad  

ouder dan 60 dagen (nu 28%) terugbrengen naar 20% (10 of 

15 %?)  

De doelstelling gaat ook bijdragen aan de landelijke 

doelstelling om de doorlooptijden in de keten verbeteren. 

Het terugdringen van rework 

Door implementatie van het ZSM-harmonisatieproces en de 

politiefunctionaris bij ZSM (nieuwe stijl) waarbij de SCC-

kwaliteitsacties en de acties Retour OM als belangrijke 

prestatie-indicatoren zullen worden benut. 

Tijdigheid inzenden 

procesdossier (Politie) 

Aantal dossiers te laat (>20 dagen) ingezonden (nu 20%) 

terugbrengen naar 5% per 1-1-2019. 

Technisch sepot (Politie en OM) Percentage terugbrengen naar onder de 20%. 

Vermijdbaar technisch sepot 

(Politie en OM) 

Percentage (nu 3%) monitoren op elkaars werkproces 

(kwaliteit dossier Politie, beoordeling en registratie door OM). 

Registratie van stuurploeg-

besluiten (Politie en OM) 

100% van alle besluiten in de stuurploegen (DR en DRR) 

worden geregistreerd in BOSZ. 
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Inspanningsverplichting 

 

 
Inspanningsverplichting  

Politie / OM 21.000 parketnummers 

 

Ketensamenwerking 

Om het presterend vermogen van de strafrechtketen te verbeteren, trekken het OM en de politie in 

Oost-Nederland samen op in een (virtueel) Bureau Ketensamenwerking (BKS). Vanuit dit bureau 

wordt gewerkt aan verschillende initiatieven om het resultaat van de strafrechtketen en de kwaliteit 

van de opsporing te verbeteren. Voor 2019 zijn de volgende ambities geformuleerd: 

• Het implementeren van het Selectiviteitskader met als doel bij te dragen aan een betere triage (oa. 

casescreening en vroegtijdig beëindigen) van potentiele opsporingszaken.  

• Verzorgen workshops Kwaliteitsdashboard Opsporing en Vervolging en daarmee inzicht geven in 

kwantitatieve en kwalitatieve (BOSZ) data in de opsporing op eenheids-, districts- en teamniveau. 

• Ontwikkelen van benchmarks en trends met als doel de lijnorganisatie “benchmarks en trends” 

aan te bieden op het gebied van opsporingsprestaties (maar ook rework en uitval), waardoor meer 

sturing en dus focus kan worden aangebracht op de te realiseren verbeteringen.  

• Permanente analyse van knelpunten in de ketensamenwerking en het aanreiken van 

verbeterinitiatieven en gevraagd en ongevraagd advies geven over het verbeteren van de 

prestaties in de keten (opsporing & vervolging) 

• Het implementeren van het project Zicht op Zaken (datakoppeling tussen de bronsystemen van 

politie [BVH] en het OM [GPS] ) met als doel de uitstroom van de politie richting het OM 

gedigitaliseerd te synchroniseren met de instroom van het OM. Een goede controle op de juiste 

invoer van BVH-data. 

• Het ondersteunen van de implementatie van het geharmoniseerde ZSM proces. 

• Het verminderen van het rework in de BOB aanvragen, waarbij de eerste inzet gericht moet zijn 

op het beschikbaar komen van een meetinstrument. 

• Optimalisatie van het beslagproces omdat beslagenen en rechthebbenden recht hebben op een 

snelle en eenduidige afwerking van het beslag. 
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5. Interne organisatie 

In dit onderdeel van het meerjarenbeleidsplan komen de interne onderwerpen op het vlak van 

bedrijfsvoering aan de orde, zoals welzijn van medewerkers, mobiel werken, huisvesting, 

mobiliteit/vervoer en duurzaamheid. 

 

Welzijn medewerkers 

 

Inzetbaarheid en verzuim 

Ondanks vele maatregelen is de gewenste daling van het ziekteverzuim onder politiemedewerkers 

nog niet bereikt. Het gemiddelde verzuim ligt sinds 2016 op 7%, waar het korps streeft naar 6% en 

lager. Hoewel met de stabilisatie een einde is gekomen aan de stijging van het verzuimpercentage 

vanaf 2014, is de landelijk vastgestelde gewenste daling naar 5,9% nog niet gerealiseerd. Op 

peildatum 31 augustus 2018 was het gemiddelde verzuim over de voorgaande twaalf maanden 6,8%. 

Er is inmiddels een programmamanager aangesteld om de inzetbaarheid van medewerkers te 

vergroten en het ziekteverzuim (verder) terug te dringen . Voor de komende twee jaar is een 

uitdagende maar ook zeker realistische doelstelling geformuleerd, te weten 5,6%. Vanaf 2019 

betekent dit per jaar een daling van 0,3%. 

 

Wij kiezen voor een aanpak waarbij de focus wordt gelegd enerzijds op het verhogen van de 

inzetbaarheid - en het zijn van een vitale organisatie (de preventieve kant) - en anderzijds op het 

verlagen van het verzuim. De aanpak wordt vooral dicht bij de teams, met de teamleiding en 

ondersteuning en passend in de context georganiseerd. De lijn is verantwoordelijk en aan zet. 

Onderdeel van het plan is: 

- onderzoeken wat binnen de eenheid Oost-Nederland en vooral per team nodig is, teams 

daarin prioriteren; 

- gebruik maken van de landelijke interventies die bedacht worden; 

- ‘best practices’ uit het land en uit Oost-Nederland uitbouwen en uitleren. 

 

Medewerkersmonitor (MEMO) 

De politie streeft naar gemotiveerde, gezonde, weerbare medewerkers, zodat zij hun taak goed 

kunnen uitoefenen en optimaal kunnen bijdragen aan de veiligheid in Nederland. Hoe gemotiveerd, 

gezond en weerbaar collega’s in alle onderdelen van de organisatie zijn, wordt mede onderzocht door 

de Medewerkersmonitor (MEMO). De MEMO/Risico Inventarisatie & Evaluatie Psycho Sociale 

Arbeidsbelasting geeft inzage in: 

- De werkbeleving van medewerkers; 

- De risico’s die medewerkers/teams lopen op inzetbaarheid; 

- De prioriteiten in de ontwikkeling van de teams en het korps. 

 

Het onderzoek is de afgelopen jaren uitgevoerd binnen de basisteams, alle rechercheonderdelen, de 

operationele diensten, het team capaciteitsmanagement en de eenheidsstaf. Op basis van de 

resultaten zijn medewerkers en leidinggevenden op teamniveau in gesprek gegaan en zij hebben 

gezamenlijk een plan van aanpak gemaakt. De activiteiten in deze plannen van aanpak hebben 

betrekking op een aantal jaren. De MEMO wordt periodiek (om de drie jaar) herhaald, zodat de 

uitkomsten steeds kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de teams en het korps. 

 

Medewerkersparticipatie 

Medewerkersparticipatie blijft een belangrijk onderdeel van het medezeggenschapsmodel. De kern 

van medewerkersparticipatie is medewerkers de professionele ruimte te geven om de goede dingen 

goed te doen. We zien medewerkersparticipatie als een organisatieontwikkeling.  
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Met de initiatieven in het verleden hebben we een eerste fundament gelegd, maar wij zijn ons ervan 

bewust dat, willen we dit echt laten werken, er de komende periode meer nodig is. Zo zien we ook nu 

mooie voorbeelden in teams, maar ook teams waarin dit nog niet echt handen en voeten krijgt. Samen 

met de ondernemingsraad gaan we bepalen op welke wijze we dit proces verder brengen.  

 

Hierin past dat zowel de bestuurder als medezeggenschap een eensluidende opvatting over 

medewerkersparticipatie uitdragen en dat deze binnen de organisatie landt. We zullen op vaste 

momenten samen met de leden van de ondernemingsraad terugkijken op onze gezamenlijke aanpak. 

 

Huisvesting 

Het Huisvestingsplan 2017-2025 bevat de lange termijnstrategie voor huisvesting, met als doel dat 

huisvesting meer aansluit op en ondersteunend is aan de organisatiestrategie. De eenheid Oost-

Nederland heeft in aanvulling op de algemene huisvestingsvisie van de politie, een aantal 

doelstellingen. Het overall doel is het faciliteren van de werkprocessen van de eenheid.  

Bij de spreiding van de organisatie en daarmee ook van de huisvesting over het grondgebied van de 

eenheid, wordt uitgegaan van een effectieve en efficiënte verdeling volgens het principe van ‘werken 

waar het werk is’ en van een passende dienstverlening met voorzieningen, zowel in de steden als in 

het buitengebied. Ook wordt rekening gehouden met de verdeling en opbouw van de bevolking en de 

verdeling van criminaliteit (de sterkteverdeling van het HBVS wordt voor dit plan als gegeven 

beschouwd).  
 

In 2017 is geconstateerd dat we in Oost-Nederland nog niet volledig voldoen aan de landelijke 

uitgangspunten voor de huisvesting van de Nationale Politie, zoals geformuleerd in het Strategisch 

Huisvestingplan en de door ons geformuleerde visie en doelstellingen. De volgende initiatieven zijn 

daarom genomen voor de huisvesting van de eenheid Oost-Nederland in 2025:  

- realiseren van kleine steunpunten conform de LOVP-afspraken;  

- aanpassen van teambureaus op de nieuwe functie (2e teambureau / 2e opkomstlocatie) qua 

omvang en voorzieningen, om de slagkracht en efficiëntie te vergroten;  

- realiseren van de meldkamerlocatie op de door de minister van Veiligheid en Justitie 

aangewezen locatie in Apeldoorn;  

- meer geconcentreerd huisvesten van DRR, DRIO en DROS op de districtsbureaus; 

- realiseren van geconcentreerde en centraal gelegen locatie voor tweedelijns voorziening 

Forensische Opsporing en een toekomstbestendige centraal gelegen locatie voor het 

Regionaal Beslaghuis;  

- meer centralisatie van cellencomplexen vanuit efficiency-oogpunt. 

- verbeteren van de kwaliteit van de districtsbureaus van IJsselland, Gelderland-Midden en 

Gelderland-Zuid (zowel technisch als functioneel). 

 

Mobiliteit 

De politie heeft in 2018 een aanzet tot nieuw mobiliteitsbeleid vastgesteld, waarin de eenheden 

taakstellend de opdracht hebben gekregen minder en duurzamer te reizen, zowel zakelijk als woon-

werk, zowel persoonsvervoer als goederenvervoer. In 2018 is het woon-werkverkeer binnen de 

eenheid onderzocht. Opvallende uitkomst is dat 80% van de medewerkers met de auto reist. De 

reistijd is hiervoor de belangrijkste motivatie. In andere eenheden is het percentage lager. Verder 

wordt er op dit moment nog relatief weinig thuis gewerkt of gebruik gemaakt van video-conferencing. 

Ook is opvallend dat in onze eenheid de elektrische fiets relatief (ten opzichte van andere eenheden) 

veel wordt gebruikt in het woon-werkverkeer. De parkeerdruk bij de politiebureaus in ons gebied is 

groot. Daarom gaan we gaan we de komende jaren experimenteren met: 

- het gebruik van (snelle) elektrische fietsen (onder meer speed pedelecs), waarbij de 

eenheidsbreed informatie wordt verstrekt, bewustwording wordt gecreëerd en medewerkers 

worden verleid tot ander reis- en rijgedrag; 
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- emissieloze voertuigen (pilot binnen het landelijk programma om de toepassingsmogelijkheden en 

bijbehorende meerwaarde van emissieloze vervoersmiddelen binnen het operationele politiewerk 

te onderzoeken). 

 

Duurzaamheid 

Naast het toegroeien naar meer duurzaam vervoer, werken we de komende jaren uit hoe we andere 

maatregelen kunnen nemen om bij te dragen aan de landelijke milieudoelstellingen. 

 

Doorontwikkeling Bedrijfsvoering 

De volgende omvangrijke landelijke ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering zullen de komende jaren 

ook in Oost-Nederland directe gevolgen hebben op de operatie. 

 

Next Level Dienstverlening Politiedienstencentrum 

Onderdeel van de Flexibiliseringsagenda (opgesteld naar aanleiding van het evaluatieonderzoek van 

de Commissie Kuijken naar de Evaluatie van de Politiewet) is de beweging om de bedrijfsvoering en 

operatie beter op elkaar te laten aansluiten en meer ruimte te creëren voor maatwerk. Het 

Politiedienstencentrum (PDC) wil in aansluiting hierop de dienstverlening naar een Next Level niveau 

tillen, met als doel: 

- het vergroten van de zeggenschap en invloed van de operatie op de bedrijfsvoering; 

- het optimaliseren van processen binnen het PDC; 

- het verbeteren van de bedrijfsvoering ondersteuning aan de operatie. 

 

Dit traject zal de komende jaren invulling krijgen en de verwachting is dat dit de operatie in staat stelt 

zich meer te concentreren op hun kerntaak; het stelt de operationele collega’s in de gelegenheid om 

hun kostbare tijd zo min mogelijk te besteden aan interne procedures, trage processen en 

bureaucratie. 

 

Vernieuwend registreren 

De politie beschikt nu over een landelijk dekkende infrastructuur en is daarmee in staat informatie 

landelijk, op moderne manieren op te vragen en te verwerken. Politiemedewerkers delen 

meer dan ooit dezelfde systemen en dezelfde informatie. De huidige registratieve 

informatievoorziening is echter onvoldoende flexibel, aanpassingen kosten veel tijd, meervoudige 

invoer in systemen is vaak nog nodig en systemen zijn technisch verouderd, met als gevolg dat de 

gebruiksvriendelijkheid te wensen over laat. Landelijk wordt de doorstap gemaakt naar het vernieuwen 

van de voor het politiewerk noodzakelijke operationele registratieve systemen. Het vernieuwen van 

deze registratieve systemen is complex: het raakt vrijwel alle operationele werkprocessen, wet- en 

regelgeving (waaronder de Wpg), maar ook de business intelligence en de samenwerking met 

ketenpartners. Dit Programma “Vernieuwend Registreren” is dan ook een veelomvattend ambitieus 

programma waarin alle vernieuwing in het politiewerk, in de ondersteunende systemen en de 

toepassing van allerlei nieuwe informatietechnologie bij elkaar komen. 

 

Mobiel werken 

We groeien in de komende vier jaar van vaste werkplekken naar steeds meer mobiele werkplekken; 

de visie op werkplekken is verschoven van vaste apparatuur (tot 2016 het beleid) naar meer mobiele 

apparatuur. Op de bureaus zullen vaste werkplekken de uitzondering zijn. Deze zijn slechts aanwezig 

bij balies, meldkamers en specialistische afdelingen die specifieke randapparatuur of applicaties 

gebruiken die niet virtueel beschikbaar zijn. In deze categorie vallen ook de werkplekken waarmee 

hoger gerubriceerde systemen ontsloten worden. Ook op straat willen we nog meer mobiele 

apparatuur beschikbaar hebben, zodat het werk zo veel mogelijk op locatie kan worden uitgevoerd. 

 

Dienstverlening 

De wereld verandert exponentieel. Niet alleen op het gebied van criminaliteit maar ook economisch, 

demografisch en technologisch. Daarbij nemen wensen en verwachtingen van burgers ten aanzien 
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van dienstverlening toe. Uit verschillende bronnen blijkt, dat het huidige contact tussen samenleving 

en politie op gespannen voet staat met de eisen van vandaag, laat staan met die van morgen. Om te 

zorgen dat de politie van overmorgen nog steeds relevant is, is een redesign van onze dienstverlening 

noodzakelijk.  

 

Deze ontwikkeling van dienstverlening betekent, dat de politie de komende jaren dient te investeren in 

niet alleen technologie maar ook in houding en gedrag, om aan te kunnen sluiten bij de behoefte van 

de samenleving. De wens van de burger die contact legt met de politie staat centraal. Dit betekent 

focus op het verlenen van de dienst en het doen van de interventie die zo goed mogelijk aansluit bij 

het oplossen van het probleem waarmee de burger bij ons komt. 

 

In 2019 beginnen we hiermee door webcare voor de hele eenheid te implementeren. Dit betekent dat 

van 07.00 uur ’s tot 23.00 uur burgers via sociale mediakanalen in direct contact kunnen komen met 

een politiefunctionaris uit het webcareteam, die hun vraag of niet-spoed melding (de zogenoemde 

‘later meldingen’) gelijk in behandeling neemt. 

 

Daarnaast zijn we gestart met een pilot binnen het Regionaal Service Centrum (RSC). Hierin wordt 

gewerkt aan interventies om het servicelevel binnen het RSC naar de afgesproken normen te brengen 

en daarmee de kwaliteit van dienstverlening te verhogen. 

 

Als laatste wordt de tweede fase van de individuele beoordeling geïmplementeerd. Naast de 

basisteams worden nu ook de recherche, RSC en het operationeel centrum opgeleid, om slachtoffers 

individueel te beoordelen om onder andere herhaald slachtofferschap te voorkomen. 

 

Kracht van het Verschil 

Centraal staat “wij zijn een politie van een ieder”. Het afgelopen jaar zijn diverse ontwikkelingen in gang 

gezet om een meer diverse politieorganisatie te worden. Het moment is nu daar om nog concreter te 

investeren in meer diversiteit. Landelijk loopt er al geruime tijd een programma “De kracht van het 

verschil”. In dit kader is het uitvoeringsplan Kracht van het verschil ONL opgesteld. Dit plan kent zes 

pijlers: van buiten naar binnen, netwerken, inclusieve werkcultuur, leiderschap, recruitment en aanpak 

discriminatie. Een groot deel van de activiteiten al loopt, zoals de bondgenoten methodiek en diverse 

netwerken.  
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6. Organisatie- en innovatiestrategie  

De eenheid Oost-Nederland bestaat inmiddels zes jaar. Er is in die periode een belangrijk fundament 

gelegd voor de toekomst. Dat is nodig, want de politie staat voor grote (operationele) opgaven. We 

leven in een snel veranderende samenleving die onder andere wordt gekenmerkt door globalisering, 

individualisering, polarisering en digitalisering. Zo zijn internationale ontwikkelingen steeds vaker 

verbonden met ontwikkelingen in wijken en buurten. Voorbeelden daarvan zijn de 

migratieproblematiek, de gevolgen van terroristische aanslagen in Europese steden en de verharding 

op lokale en internationale schaal. Internet en sociale media spelen hierin in toenemende mate een rol. 

Deze gebeurtenissen hebben invloed op wat van de politie wordt gevraagd en de wijze waarop zij in 

verbinding staat met de burgers in de wijken.  

  

Welke politie past bij deze ontwikkelingen? We gaan samen met onze stakeholders, leidinggevenden 

en medewerkers activiteiten ondernemen om tot een strategische agenda voor de eenheid Oost-

Nederland te komen. Daarbij sluiten we aan op de strategische thema’s van ‘de politie van 

overmorgen’.  

 

 De politie van overmorgen:  

• is verbonden met wijk, web en wereld 

• werkt samen in nieuwe veiligheidscoalities, met publieke en private partners, vanuit ieders 

• grootste toegevoegde waarde 

• werkt met state of the art intelligence en technologie  

• is actief transparant over wat ze doet en wat niet 

• is een wendbare organisatie mét wendbare medewerkers, die hun talenten en vaardigheden blijven 

ontwikkelen 

 

Binnen de eenheid zijn verschillende stappen gezet, om deze ‘politie van overmorgen’ te kunnen zijn, 

bijvoorbeeld op het terrein van ondermijning en cybercrime. In de strategische agenda van de eenheid 

gaan we nadrukkelijk aandacht besteden aan samenwerking. Criminaliteit overstijgt de grenzen van 

basisteams, districten en eenheden. Om daadwerkelijk verbonden te zijn met wijk, web en wereld, is 

intensivering van de samenwerking binnen en buiten de eenheid nodig. Om goed in te kunnen spelen 

op toekomstige ontwikkelingen, is samenwerking met publieke en private partners bijvoorbeeld 

essentieel. Publiek private samenwerking is een effectieve manier om als overheid en bedrijfsleven 

gezamenlijk vorm te geven aan innovatieve ideeën op het terrein van veiligheid (bijvoorbeeld op het 

terrein van smart security en smart city, maar ook aan samenwerking met internet service providers in 

de aanpak van cybercrime en de samenwerking met banken in de aanpak van financieel economische 

criminaliteit). Het samen bedenken van deze innovatieve oplossingen en het bundelen van expertise 

is het antwoord op toekomstige vraagstukken en dilemma’s.  

 

Een andere uitdaging heeft betrekking op het streven om als politie een wendbare organisatie met 

wendbare medewerkers te zijn. Hiervoor is aandacht nodig voor de ontwikkeling van teams en 

medewerkers. De uitkomsten van de Medewerkersmonitor zullen bijvoorbeeld de komende periode 

gebruikt worden om richting te geven aan de ontwikkeling van teams en medewerkers.  

 

Daarnaast zal de werk- en roosterdruk een belangrijk onderwerp van gesprek zijn en blijven in de 

doorontwikkeling van de organisatie. Ook de komende periode zal uitvoering worden gegeven aan de 

initiatieven om deze werk- en roosterdruk terug te dringen. Deze en andere thema’s zullen bij het 

opstellen van de strategische agenda nader worden uitgewerkt. 
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7. Politiesterkte  

De politiewet3 schrijft voor dat in het regionaal meerjarenbeleidsplan de verdeling van de beschikbare 

politiesterkte, waaronder de wijkagenten, over de onderdelen van de regionale eenheid is opgenomen. 

Als kader geldt dat bij deze verdeling rekening wordt gehouden met het belang van een goede 

vervulling van de politietaak in alle betrokken gemeenten en de gestelde doelen. 

 

Historie 

De huidige verdeling van politiesterkte tussen de basisteams en districten binnen de eenheid Oost-

Nederland is op verschillende verdeelsystemen gebaseerd. Ieder voormalig regiokorps maakte hierin 

haar eigen afweging. Bij de start van de Nationale Politie in 2013 is die oude sterkteverdeling per 

voormalig regiokorps als uitgangspunt gehanteerd voor de verdeling van de politiesterkte binnen de 

eenheid Oost-Nederland. Hierdoor was er vanaf het begin al sprake van een ongelijke verdeling van 

politiesterkte binnen de eenheid. Maatschappelijke ontwikkelingen, zoals bevolkingsgroei, 

horecavestigingen en regionaal klantenpotentieel, maar ook ontwikkelingen in meldingendruk en 

misdrijven, versterkten de behoefte bij zowel politie als gezagsdragers dat de huidige sterkteverdeling 

moet worden herzien. 

 

HBVS+ 

Om die reden is in opdracht van het Regionaal Veiligheidsoverleg Oost-Nederland (RVO) door 

adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) en de politie een onderzoek uitgevoerd naar de 

sterkteverdeling. Mede op advies van AEF en de politie is door het RVO besloten om het HBVS+ als 

verdeelsysteem te hanteren. Het HBVS+ is gebaseerd op het HBVS-verdeelsysteem dat ook landelijk 

wordt gehanteerd bij de verdeling van politiesterkte tussen de eenheden en is opgebouwd vanaf 

gemeenteniveau. Binnen het HBVS+ wordt naast omgevingskenmerken (zoals aantallen inwoners en 

horecagelegenheden, grens met het buitenland, oppervlakte water) ook werklast (zoals aantal prio 1-

meldingen en aangiften) voor 20 procent meegewogen. De uitkomst van de HBVS+ verdeling per 

district is opgenomen in tabel 1. De HBVS+verdeelsleutel per basisteam is opgenomen in bijlage 3.  

 

 

District 
HBVS+ 

verdeelsleutel 

District Gelderland-Midden 22,3% 

District Gelderland-Zuid 17,5% 

District IJsselland 15,8% 

District Noord- en Oost-Gelderland 23,3% 

District Twente 21,0% 

Totaal 100,0% 

        Tabel 1 HBVS+ percentages per district  

 

Schaarste 

Een verdeelsysteem geeft geen indicatie van de capaciteit die nodig is voor het uitvoeren van alle 

politietaken. Het geeft slechts een uitkomst hoe schaarse politiecapaciteit het beste verdeeld kan 

worden. Al langer geven chefs signalen dat het piept en kraakt in teams als gevolg van rooster- en 

werkdruk. De herverdeling van politiesterkte zal dit niet veranderen. Er zal blijvend vraag zijn naar 

meer politiesterkte. De totaal beschikbare capaciteit voor de politie is een keuze van de landelijke 

politiek. De verdeling van deze capaciteit binnen de eenheid en de keuze waarop de schaarse 

politiesterkte wordt ingezet is een verantwoordelijkheid van het gezag. De politieleiding is 

aanspreekbaar op de kwaliteit van het politiewerk en het welzijn van haar medewerkers. 

 

 

                                                      
3 Artikel 39 Politiewet 2012 
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Regeerakkoord 

In het regeerakkoord van Rutte III zijn extra gelden beschikbaar gesteld voor meer politiesterkte. 

Afgesproken is dat deze sterkte-uitbreiding wordt gerealiseerd door in de sterkte van de eenheden 

een deel van de aspiranten te vervangen door volledig opgeleiden. De groep aspiranten die van de 

sterkte van de eenheden worden gehaald, worden formatief ondergebracht bij het 

politiedienstencentrum (PDC). Landelijk gezien gaat dat om 957 aspiranten. Er is afgesproken dat 

deze aspiranten op basis van vervangingsbehoefte (geprognosticeerde uitstroom en doorstroom) 

operationeel worden opgeleid en ingezet in de eenheden. 

 

Voor Oost-Nederland betekent dit dat 225,6 fte aspiranten worden vervangen door 225,6 volledig 

opgeleiden. Een deel (23,2 fte) van de uitbreiding is door de minister gelabeld voor de versterking van 

de aanpak van ondermijning en wordt onder gebracht bij de Dienst Regionale Recherche. Het 

resterende aantal fte (202,4 fte) wordt conform de HBVS+ verdeling verdeeld over de districten en 

basisteams. Van deze extra capaciteit is 9,2 fte door de minister gelabeld voor digitale expertise in de 

wijk.  

 

 2019 2020 2021 2022 

Oost-Nederland 102,1 150,5 178,4 225,6 

 45% 66% 79% 100% 

            Tabel 2 Fasering regeerakkoordgelden   

 

Team cybercrime 

Uit de loonsomberekening van de extra gelden die in het regeerakkoord aan de politie zijn toegekend 

blijkt dat er nog 16 fte operationele capaciteit resteert. In het RVO (29 november 2018) is het besluit 

genomen om deze capaciteit als collectief in te zetten op de aanpak van cybercrime. Op korte termijn 

wordt hiervoor op eenheidsniveau een tijdelijke werkorganisatie ingericht. De programmamanager 

cybercrime zal binnen twee jaar zorgdragen dat dit team wordt ingebed in de staande organisatie. Ook 

voor deze uitbreiding geldt dat er (16) aspirantenplaatsen worden omgezet naar (16) formatieplaatsen 

voor volledig opgeleiden. Voor deze uitbereiding is de aspirantenformatie van de DRR gekort. 

 

Nieuwe verdeling 

Politiesterkte 

De berekening van de nieuwe politiesterkte is in meerdere stappen uitgevoerd. Allereerst is de nieuwe 

politiesterkte per district op basis van de HBVS+ verdeelsleutel vastgesteld, waarbij het aandeel van 

aspiranten voor alle districten is gefixeerd op 13 procent.  

 

Vervolgens is de totale omvang van de vijf districtsrecherches vastgesteld op 450 fte van het totale 

volume van de districten, overeenkomstig het inrichtingsplan van de eenheid. De onderlinge 

verhouding tussen – en daarmee de omvang van – de vijf districtsrecherches wordt bepaald door de 

‘HBVS+-opsporingscomponent’. In het inrichtingsplan is daarnaast afgesproken dat voor ieder district 

15 fte flex-capaciteit en 2 fte leiding is gereserveerd. De resterende sterkte is bestemd voor de 

basisteams. Ook hiervoor is de HBVS+ verdeelsleutel toegepast. 

 

Operationele capaciteit 

Na vaststelling van de totale politiesterkte is deze vertaald naar operationele capaciteit. Bij de 

operationele capaciteit telt een volledig opgeleide agent voor 1 fte en een aspirant voor 0,24 fte. Bij de 

berekening van de operationele capaciteit is ook rekening gehouden met de extra 

vervangingsbehoefte van districten. Onze eenheid krijgt hiervoor 72 aspiranten toegewezen vanuit de 

pool van 957 PDC-aspiranten.  

 

Voor de toedeling van deze aspiranten binnen de eenheid is naar de vervangingsbehoefte van de 

districten gekeken voor de komende vier jaar. Hieruit blijkt dat de districten Gelderland-Midden en 
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Gelderland-Zuid kunnen volstaan met de 13 procent aspiranten die ieder district in de nieuwe 

sterkteverdeling heeft. De drie andere districten hebben ook dan nog te weinig formatieplaatsen om in 

de vervanging van medewerkers die uitstromen of doorstromen te kunnen voorzien en worden daarom 

gecompenseerd met dit totaal van 72 aspiranten, wat overeenkomt met 17,2 fte operationele 

capaciteit.  

 
Na de bestuurlijke consultatie is vervolgens in het bestuurscollege van 31 oktober 2018 een unaniem 

voorgenomen besluit genomen over de nieuwe politiesterkte en operationele capaciteit per basisteam.  

 

De nieuwe politiesterkte en operationele sterkte van de districten is opgenomen in tabel 3. 

 

District 
Politie-

sterkte 

Operationele 

capaciteit 

2022 

Waarvan    

Districts-

recherche 

PDC-

aspiranten 

Flex 

capaciteit 
Leiding 

Gelderland-Midden 958,0 865,2 103,3  15 2 

Gelderland-Zuid 753,5 680,5 78,1  15 2 

IJsselland 680,7 621,2 68,0 6,4 15 2 

NO-Gelderland 1.003,9 913,6 97,4 7,0 15 2 

Twente 904,7 820,8 95,5 3,8 15 2 

              Tabel 3 Operationele sterkte districten 

 
Het overzicht van de nieuwe politiesterkte en operationele capaciteit per basisteam is opgenomen in 

de bijlage 3. 

 

Diensten 
Naast de politiesterkte van basisteams en districten stellen burgemeesters en de hoofdofficier van 

justitie ook de sterkte van de diensten vast. De diensten Regionale Recherche (DRR), Regionale 

Informatie Organisatie (DRIO), Regionaal Operationeel Centrum (DROC), Regionale Operationele 

Samenwerking (DROS) en de eenheidsstaf/bedrijfsvoering ondersteunen de basisteams en districten 

met specifieke expertise. Een overzicht met de sterkte van alle organisatieonderdelen is opgenomen 

in de bijlage. De volgende formatiewijzigingen zijn hierbij doorgevoerd (RVO besluit 7 december 2017). 

• Versterken heterdaadkracht (inzet en ontwikkeling apparatuur) ondergebracht bij DRR: 4,5 fte 

ten laste van de DRR; 

• VIDEX (uitlezen en bewerken van camerabeelden) ondergebracht bij DRR: 5,0 fte ten laste 

van de DRR; 

• Beslaghuis ondergebracht bij DROS: 4,7 fte ten laste van de DRR, 4,6 fte ten laste van de 

DROS en 9,3 fte ten laste van de PDC; 

• Gemeenschappelijke BOB Kamer ondergebracht bij DRR: 16 fte ten laste van de DRR. 

 

De aangekondigde formatiewijziging ten behoeve van de inrichting van een PV-administratie dient nog 

eerst nader uitgewerkt te worden alvorens deze vertaald kan worden naar formatie. Tot slot wordt als 

gevolg van de uitbreiding van de operationele sterkte (regeerakkoord), ook de ondersteuning 

(bedrijfsvoering) volgens een gestandaardiseerde component uitgebreid. Voor de eenheid Oost-

Nederland betekent dit dat er aan de eenheidsstaf 3 fte niet-operationele capaciteit wordt toegevoegd. 

In onderstaande tabel staat in aanvulling op tabel 3 de overige operationele sterkte van de eenheid 

weergegeven. 

 

 

 

 

 

 



Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 

 

25

 

 

District 
Politie-

sterkte 

Operationele 

capaciteit 

2022 

Dienst Regionaal Operationeel Centrum (ON) 139,8 139,8 

Dienst Regionale Recherche (ON) 1.016,9 1.009,4 

Dienst Regionale Informatieorganisatie (ON) 451,2 447,4 

Dienst Regionale Operationele Samenwerking (ON) 775,4 756,4 

Leiding Eenheid Oost-Nederland 4,0 4,0 

Staf regionale eenheid (ON) 26,0 26,0 

      Tabel 4 Operationele sterkte diensten, eenheidsleiding en staf  

 

Vervolg 

Nadat de operationele capaciteit bestuurlijk is vastgesteld, wordt de vertaling gemaakt naar functies 

per team. Het overzicht laat op functieniveau de gewenste eindsituatie zien. De verwachting is dat dit 

overzicht medio 2019 gereed is. Tevens wordt gewerkt aan een uitvoeringsplan waarin is opgenomen 

op welke wijze de teams in 2022 de eindsituatie bereiken. Daarbij wordt zo veel als mogelijk 

geanticipeerd op de verwachte uit- en doorstroom. De belangrijkste instrumenten om de instroom te 

beïnvloeden zijn het gericht toewijzen van aspiranten en vacaturestelling. 
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8. Bijlagen  

Bijlage 1  Doelen 

In onderstaand overzicht staan de cijfermatige doelen op een rij. De landelijke afspraken uit de 

veiligheidsagenda zijn pas definitief na vaststelling in het LOVP van februari.  

 

Onderwerp 2019 

Telefonische 

bereikbaarheid 

Servicenummer politie (0900-8844) 

• Beantwoorden < 20 seconden 

• Aanbieden aan meldkamer < 10 sec 

 

80%   

90%   

Alarmnummer 112 

• Beantwoorden < 10 seconden 

 

90%   

Incidentafhandeling 

spoedeisend (prio 1) 
• < 15 minuten ter plaatse 85%  

Aantal misdrijven 

Prognose werkaanbod� / 

Doelstelling 

Alle misdrijven 

 

Geen afspraken op eenheidsniveau 

 

High Impact Crime  

• Overvallen 

• Straatroven 

• Woninginbraken (excl. schuur e.d.) (incl. poging) 

• Voltooide woninginbraken 

• Geweld 

Inspanningsverplichting 

(Ketenbeheerafspraken) 

 21.000 parketnummers 

(kwalitatieve afspraken: zie pag. 15) 

High Impact Crime (HIC) 

specifiek 

• Overvallen oplossingpercentage 

• Straatroven oplossingpercentage 

• Woninginbraken oplossingpercentage 

Geen afspraken op eenheidsniveau 

Kinderporno • Prognose aantal onderzoekdossiers Geen afspraak op eenheidsniveau 

Mensenhandel • OM verdachten 24 

Ondermijning • Aan te pakken CSV’s 91 

Criminele 

vreemdelingen 

• % ID-onderzoeken voldoet aan kwaliteitseisen 

• % PV’s voorzien van vreemdelingennummer 

90% 

100% 

Cybercrime • Reguliere zaken Politie 46  

Executie 

Prestatieafspraken OM 

 

% positieve afdoening inzake: 

• Principale vrijheidsstraffen  

• Omgezette taakstraffen 

• Geldboetes  

• Schadevergoedingsmaatregelen  

• Ontnemingmaatregelen 

 

80% 

80% 

70% 

80% 

70% 

Afpakken 

Afspraken vanuit 

Programma  

• Beslagwaarde 

• Bij minimaal 5% van de zaken t.a.v. 

vermogenscriminaliteit en t.a.v. 

Opiumwetzaken wordt door de politie beslag 

gelegd op (crimineel) vermogen. 

Nog niet bekend 
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Bijlage 2 Oost-Nederland in beeld 
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Bijlage 3  Sterkteverdeling  
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Bijlage 4 Samenvatting Landelijke beleidsdoelstellingen 

  

Ondermijning 

Het regeerakkoord bevat een structurele investering van €5 mln. in 2018, oplopend tot € 10 miljoen 

vanaf 2019 en een eenmalig anti- ondermijningsfonds van € 100 mln. Deze middelen worden 

toegedeeld aan de regionale en landelijke partners, op basis van de voorstellen die zij eind september 

2018 hebben ingediend. Op landelijk niveau is het Strategisch beraad Ondermijning (SBO) ingericht 

waarin alle partners zijn vertegenwoordigd, onder onafhankelijk voorzitterschap. Ook is een 

aanjaagteam ingericht dat het land in gaat om de operationele partijen te faciliteren in het concreet 

verbeteren en versnellen van de aanpak.  

 

Om de gewenste versterking en versnelling van de aanpak van ondermijnende criminaliteit te 

realiseren zijn de volgende afspraken gemaakt: 

 

1. Prioritering en samenwerking  

a. als het criminaliteitsbeeld daar aanleiding toe geeft, werken eenheden samen aan de opsporing 

van ondermijnende en zware criminaliteit, zodat robuuste verbanden ontstaan en slagvaardiger 

onderzoek wordt gedaan naar regio-overstijgende CSV’s..  

b. er is aandacht voor regio- of landsgrensoverstijgende aspecten en als hier sprake van is, wordt 

hiermee rekening gehouden bij de keuze van de interventies.  

 

2. Informatiepositie aan de voorkant wordt versterkt  

De informatiepositie aan de voorkant van het proces wordt verbeterd, als basis voor interventies in de 

aanpak van ondermijnende criminaliteit (opwerken van signalen in de wijk, mutatie daarvan en 

organiseren van opvolging via opsporing of andere interventies) . 

a. vanuit de basisteams wordt een inspanning geleverd om bewustzijn en signalering te vergroten.  

b. binnen de eenheden worden afspraken gemaakt tussen de basisteams, informatieorganisatie en 

recherche over opvolging van ondermijningssignalen. Vanuit de recherche wordt de inspanning 

geleverd om meer aan de opvolging van de signalen uit de basisteams te doen. Ook wordt bezien 

of er in de districtsrecherche meer aan de aanpak van ondermijning moet worden gedaan.  

 

3. Kwantificeerbaar maken van de (accenten binnen de) aanpak  

Het doel is het beter kwantificeerbaar maken van de resultaten van de aanpak van ondermijning, in 

het bijzonder voor wat betreft de accenten in de aanpak te weten illegale wapens en drugs.  

a. In 2019 worden met landelijke en regionale partners indicatoren ontwikkeld waarmee kwalitatieve 

en kwantitatieve resultaten en maatschappelijk effecten van de aanpak worden uitgedrukt.  

b. tot die tijd wordt “het aantal via strafrechtelijke weg aangepakte csv’s” en de bijdrage van de 

politie aan integrale handhavingsacties gemonitord, met het realisatiecijfer van 2018 als 

uitgangspunt (aantal onderzoeken per aandachtgebied, waaronder de accenten illegale wapens 

en drugs). 

  

4. Financiële invalshoek aanpak  

a. Elk preweegdocument bevat een financiële paragraaf met financieel-economische aspecten en 

onderzoeksmogelijkheden. De politie levert hier een bijdrage aan, inclusief advies over de inzet 

van financiële expertise. Met betrokken partners wordt op basis hiervan aangegeven wat de 

meest kansrijke wijze van afpakken is: strafrechtelijk, fiscaal of bestuurlijk, of een combinatie.  

b. In alle ondermijningzaken wordt financieel onderzoek ingezet, tenzij uit de financiële paragraaf 

evident naar voren komt dat dit geen meerwaarde heeft. OM en politie bespreken op reguliere 

basis in de daarvoor geëigende gremia de voortgang en mogelijke verbeteringen op dit punt.  

c. Partners ontwikkelen in 2019 een ‘afpakmonitor’ die inzicht geeft in de resultaten van het integraal 

afpakken, met gebruik van de beschikbare registraties. De aanname is dat deze afspraak en de 
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extra middelen die door het Kabinet zijn uitgetrokken voor versteviging van het afpakken leidt tot 

verhoging van het beslag en van afgepakte middelen zowel strafrechtelijk, fiscaal als bestuurlijk.  

d. Partners ontwikkelen in 2019 kwantitatieve resultaat- en effectdoelstellingen met betrekking tot 

strafrechtelijk afpakken dan wel het leggen van beslag waar het de inzet van de politie betreft.  

 

Tot slot is afgesproken dat ten minste een maal per jaar, na voorbereiding in het Strategisch Beraad 

Ondermijning, in LOVP-verband gesproken over de voortgang van de (integrale) aanpak van 

ondermijning, in het bijzonder waar het gaat om de inzet van de politie en de daarmee geboekte 

resultaten. Doel van dat gesprek is het identificeren en in gang zetten van verbeteringen binnen de 

aanpak door de politie. 

 

Mensenhandel 

Eerder zijn middelen beschikbaar gesteld aan het OM en de politie ten behoeve van de intensivering 

van de aanpak van mensenhandel (2 miljoen euro structureel). Met de middelen uit het 

Regeerakkoord worden bovendien politieliaisons aangesteld voor de aanpak van mensenhandel.  

 

Voor de politie is de volgende beleidsdoelstelling afgesproken:  

Meer interventies met een grotere maatschappelijke impact, waarbij de interventies lokaal, 

bovenlokaal, nationaal als internationaal kunnen zijn.  

 

1. Beoogde kwalitatieve resultaten en inspanningen  

Onder het gezag van het openbaar ministerie wordt de signalering en informatiegestuurde aanpak op 

alle vormen van mensenhandel in de fysieke en digitale wereld versterkt en geborgd door o.a.:  

a. Optimaliseren van de inzet van gecertificeerde mensenhandelrechercheurs;  

b. Een doorontwikkeling van het (landelijk; bovenlokaal en lokaal) (realtime) informatiebeeld door het 

veredelen van informatie. Hiertoe wordt onder meer een werkwijze ontwikkeld waarbij intelligence, 

opsporing (breder dan de AVIM teams migratiecriminaliteit en mensenhandel) en de 

gebiedsgebonden politiezorg nauwer met elkaar zijn verbonden en die zich uitstrekt tot zowel de 

fysieke als digitale wereld. Dit omvat ook een versterkte samenwerking met het landelijke 

samenwerkingsverband EMM en andere externe partners.  

c. Het investeren in een politie-breed bewustzijn van het fenomeen, met oog voor het oppikken, 

registreren en verwerken van signalen die duiden op uitbuiting;  

d. De bovenlokale samenwerking op mensenhandel bij complexe multiproblematiek of eenheids- / 

grens overstijgende problematiek wordt verstrekt. Dit vergt een intensivering van de 

samenwerking met het Openbaar Ministerie en andere relevante partners. De bijdrage van de 

politie aan deze samenwerking is in ieder geval het leveren van een goed informatiebeeld en het 

daarop organiseren van de beschikbare capaciteit.  

e. Versterken van de bijdrage van politie aan het aanpakken van mensenhandelaren samen met en 

door andere landen door a. relevante informatie te delen met Europol, andere landen (onder 

andere in het kader van EMPACT THB) en andere relevante gremia; en  

f. politieliaisons in bronlanden optimaal te benutten door hen met duidelijke opdrachten en goede 

lokale inbedding te plaatsen in relevante landen en te zorgen voor een goede verbinding met de 

eenheden gericht op het uitvoeren van betekenisvolle interventies.  
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2. Beoogde kwantitatieve resultaten  

 

a. Toename aantal gemelde slachtoffers door de politie bij Comensha.  

b. Streefcijfers aantal OM-verdachten van mensenhandel  

2019  2020  2021  2022  

190  205  220  240  

 

Toelichting  

Het aantal OM-verdachten van mensenhandel dat vanuit de politie instroomt is in de afgelopen jaren 

sterk gedaald; van 261 in 2012 naar 153 in 2017. Slachtoffers zijn voor daders makkelijk vervangbaar. 

het is daarom cruciaal om het aantal opgespoorde daders omhoog te brengen. Voor de komende jaar 

is afgesproken het aantal OM-verdachten aan te leveren dat gemiddeld is bereikt de afgelopen vijf 

jaar, waarna een jaarlijkse verdere groei volgt van 5%. Een substantieel deel van de aangiften leidt 

uiteindelijk niet tot het in beeld komen van een verdachte, terwijl er wel opsporingshandelingen zijn 

verricht. De politie zal deze inspanningen meenemen in de kwalitatieve bespreking van de voortgang.  

 

3. Toename complexe onderzoeken en interventies met oog voor:  

 

a) Criminele samenwerkingsverbanden;  

b) Eenheidsoverstijgende onderzoeken;  

c) Samenwerking met partners in het kader van het barrièremodel;  

d) Versterking internationale samenwerking 

 

Er wordt gestreefd naar een jaarlijkse toename van complexe onderzoeken en interventies (referentie- 

jaar 2019), hierop wordt. Het is mogelijk dat het aantal OM-verdachten niet wordt gehaald door:  

- een toename van complexe onderzoeken 

- het aantal opsporingshandelingen dat niet leidt tot een vervolging of sepotbeslissing 

- wezenlijke bijdragen van politie aan andersoortige interventies zoals bestuurlijke rapportages.  

 

De resultaten zullen dan ook in samenhang met elkaar moeten worden bekeken en geduid.  

Randvoorwaardelijk is dat de kennis van politie voor de aanpak van het fenomeen mensenhandel 

binnen en buiten de AVIM op peil wordt gebracht en op peil blijft (daarna), inclusief financieel, 

internationaal en opsporen en investeer (gedurende VA) extra in het vergroten van de actuele kennis 

van het fenomeen. De in 2018 af te spreken doorontwikkeling van het EMM moet tijdens de VA 

gerealiseerd worden. Daarnaast worden de mogelijkheden tot informatiedeling tussen partners 

verbeterd.  

 

Cybercrime en online seksueel kindermisbruik  

 

Met betrekking tot de bestrijding van cybercrime zijn afspraken gemaakt ten aanzien van het aantal uit 

te voeren onderzoeken en ten aanzien van organisatieontwikkeling.  

 

Onderzoeken  

De onderzoeken zijn verdeeld in: 

a. reguliere onderzoeken uitgevoerd op regionaal niveau 

b. fenomeenonderzoeken, die gericht zijn op de brede bestrijding van eenheidsoverstijgende 

cybercriminele fenomenen en dadergroepen  

c. onderzoeken van het Team High Tech Crime, waar het gaat om onderzoeken met een high tech 

component.  

 

Om een zo groot mogelijk maatschappelijk effect te bereiken, worden de doelstellingen geduid in 

opsporingsonderzoeken en alternatieve interventies. De doelstellingen zijn als volgt: 
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  2019  2020  2021  2022  

regulier onderzoeken 310  ntb  ntb  ntb  

 Waarvan 25% 

alternatieve of 

aanvullende 

interventies 

77 ntb  Ntb  ntb  

fenomeen onderzoeken 41  ntb  ntb  ntb  

 Waarvan 50% 

alternatieve of 

aanvullende 

interventies  

20 ntb  ntb  ntb  

THTC onderzoeken 20 ntb  ntb  ntb  

Totaal  371    

 

In de tweede helft van 2019 worden deze doelstellingen en onderliggende definities geëvalueerd. Op 

basis van deze evaluatie, waaronder de inzichten in benodigde inzet voor fenomeenonderzoeken, en 

rekening houdend met de effectieve groei van capaciteit vanaf 2020 worden vervolgafspraken 

gemaakt over het aantal onderzoeken. Daarbij is het maatschappelijk effect het uitgangspunt. Voor de 

rest van de looptijd van de Veiligheidsagenda is de verwachting dat de ambitie verder kan groeien.  

 

Organisatieontwikkeling  

Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop in de intake en service onderdelen van de 

basisteams de kennis over deze cyberfenomenen zal worden verbeterd zodat ook op dit terrein een 

beter aangifteproces mogelijk is, en signalen eerder gezien worden. Het basiskennisniveau van de 

medewerkers binnen de basisteams en opsporing wordt verder verhoogd en actueel gehouden. 

Daarnaast is er speciale aandacht voor medewerkers van het Regionaal Service Centrum en 

Intake&Service ten behoeve van de kwaliteit van het aangifteproces en de dienstverlening. Hierbij kan 

o.a. gedacht worden aan het jaarlijks uitbrengen van een cybercrime beeld per eenheid en het 

aanbieden van specifieke trainingen. De politie rapporteert 1 keer per jaar in het jaarverslag over de 

activiteiten die op dit vlak zijn uitgevoerd. 

 

Online kindermisbruik 

De aanpak van online seksueel kindermisbruik vraagt specifieke expertise binnen de politie. De 

opsporing wordt gedaan door 150 FTE netto capaciteit, verdeeld over 11 gespecialiseerde teams die 

centraal worden aangestuurd. Het maken van duidelijke keuzes bij de inzet van de capaciteit is een 

belangrijke voorwaarde voor een effectieve inzet van die capaciteit.  

Er wordt steeds gestreefd naar een zo groot mogelijk maatschappelijk effect. De focus bij de aanpak 

van online seksueel kindermisbruik ligt daarom onverminderd op het identificeren van slachtoffers, 

misbruikers, vervaardigers en keyplayers binnen (online) netwerken. Tegelijkertijd is het van belang 

dat er voor downloaders en verspreiders geen vrijplaats ontstaat, ook hier dient capaciteit voor 

beschikbaar te blijven. Door en met JenV wordt daarnaast middels de Hernieuwde aanpak online 

seksueel kindermisbruik sinds 2018 ingezet op een brede maatschappelijke aanpak die tevens ziet op 

preventie en verstoring. Hierdoor kunnen politie en OM zich (blijven) richten op acuut misbruik.  

 

Om deze aanpak effectief te laten zijn worden voor deze agenda ten aanzien van de politie de 

volgende resultaatsafspraken gemaakt: 

1. De resultaatsafspraken weerspiegelen waar de inzet op gericht wordt. Jaarlijks wordt 

verantwoording afgelegd over de categorieën plegers waar de inzet op gericht was (de keuze aan 

de voorkant), te weten: Misbruiker/vervaardiger, Keyplayer of facilitator binnen netwerk en 

Bezitter/verspreider.  
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2. De ambities zijn voor de volgende jaren hieraan gekoppeld: 

Jaar:  2019  2020  2021  2022  

A: 

Vervaardigers/

misbruikers  

100  100  100  100  

B: Keyplayers 

(/netwerken)  

15  15  15  15  

C: 

Bezitters/versp

reiders  

400  400  400  400  

TOTAAL  515  515  515  515  

 

Deze streefcijfers weerspiegelen de focus op onderzoeken ten aanzien van de verschillende 

categorieën plegers (verdachten/verdenkingen).Meer dan voorgaande jaren wordt het zwaartepunt 

daarbij gelegd op zwaardere (en arbeidsintensieve) onderzoeken in de categorieën A en B.  

 

3. Tevens wordt gekeken naar de resultaten van de inzet. Daarom wordt in de jaarrapportage tevens 

gerapporteerd waar bovengenoemde gepleegde inzet toe geleid heeft (het resultaat aan de 

achterkant). Daarbij gaat het naast de aantallen daders bovenal om de hoeveelheid slachtoffers 

die door inzet van de 150 FTE zijn geïdentificeerd.  

4. Door zowel de inzet (aan de voorkant) als het resultaat te meten (aan de achterkant) kan gekeken 

worden naar het effect. Dit biedt mogelijkheden tot analyses waaruit we kunnen leren of en 

wanneer onze sturing leidt tot de gewenste resultaten.  

 

Executie 

 

In de Veiligheidsagenda zijn ten behoeve van de prioriteit executie de volgende afspraken gemaakt.  

 

Afspraken:  

1. De politie ontvangt de dossiers die voldoen aan de definitie “er is sprake van een 

opsporingsindicatie binnen Nederland”. Aan die definitie zijn kwalitatieve randvoorwaarden 

verbonden die nader zijn omschreven.  

2. De politie verricht vervolgens opsporingshandelingen binnen de huidige opsporingscapaciteit ten 

aanzien van deze dossiers om op die manier het dossier positief af te doen. Dit betekent uiteraard 

bij voorkeur dat de veroordeelde wordt aangehouden.  

3. Voor de in behandeling genomen dossiers geldt vervolgens een inspanningsverplichting, die 

inhoudt dat een percentage van 40% van de aangeleverde dossiers positief wordt afgedaan. Over 

de definitie van ‘positief afdoen’ staat verderop in de tekst meer duiding.  

4. Er zijn doorlopend 1008 dossiers bij de politie in behandeling waaraan actief wordt gewerkt. Dit 

betreft 10 per politie-eenheid.  

 

Met deze afspraken wordt invulling gegeven aan de volgende doelstelling:  

“eenduidige kwalitatieve en kwantitatieve afspraken te maken met inachtneming van de daarbij 

behorende randvoorwaarden. Het gaat hier om de in het opsporingsregister opgenomen (oude 

voorraad van) veroordeelden met lagere straffen die niet primair binnen het aandachtsgebied van 

FASTvallen”.  

Door middel van de bovenstaande afspraken wordt invulling gegeven aan deze doelstelling. Daarbij 

wordt ook, aanvullend hierop, een (eerste) afspraak gemaakt over het voorkomen dat nieuwe zaken 

dreigen terecht te komen in de passieve signalering van E&S (voormalig Opsporingsregister). 
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