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Van beheren naar beheersen 
van het politiewerk? 

Is het uitbesteden van politietaken 
in de praktijk mogelijk?

Deze presentatie

• Pracademic

• Mijn ankers

• Introductie van het beslismodel

• 4 voorbeelden
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“Pracademic”

• RUL Strafrecht (criminologie & criminalistiek)

• Politie 97-00 

• Openbaar Ministerie 00-02

• Politie (deeltijd) 00-06

• College bescherming persoonsgegevens  02-06

• Inspectie Veiligheid en Jusitie 07-15

• Raad voor de rechtshandhaving (deeltijd) 13-15

• Politie (deeltijd) 14-15

Mijn ankers

• De politie is een 1e lijnsorganisatie

• Hoe kun je deze versterken?

• De politie is behalve de sterke arm van de 
overheid ook het schild voor de burger

• Uitbesteden moet daadwerkelijk mogelijk 
zijn
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Norton en Kaplan

• De waarde van de immateriële activa 
(menselijke kapitaal, informatiekapitaal en 
hiermee het organisatiekapitaal) wordt 
bepaald door de mate waarin alle thema’s 
en activiteiten van een organisatie op één 
lijn zijn gebracht en worden gehouden.

Het beslismodel

• Draagt de taak bij aan leer en groei van de medewerkers?
• Is het een taak uit de eerste lijn?
• Zijn er zwaarwegende interne redenen om de taak zelf te 

doen?
• Draagt de taak bij aan het beeld van de burger en de 

partners van de politie?
• Kan alleen de politie zelf deze taak goed uitvoeren?
• Draagt de taak bij aan het goede samenleven?
• Vindt het gezag dat de taak door de politie zelf moet 

worden gedaan?

Pas als al deze vragen negatief zijn beantwoord kan er, 
volgens dit model, worden besloten om tot uitbesteding 
van de taak over te gaan.
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Is het mogelijk?

• Samenwerking, met de nadruk op “samen” en niet op 
“werken”. 

• Men moet er niet alleen op kunnen vertrouwen dat de 
taak wordt uitgevoerd, men moet ook de verwachting 
hebben dat dit goed gebeurt.  

• Het kan heel lastig zijn als de politie in verlegenheid kan 
worden gebracht door de handelingen van diegene aan 
wie de taak is uitbesteed. 

• Hoe wordt over het uitbestede werk terug gerapporteerd. 
Is dit met aanvullende informatie, die besproken of 
toegelicht kan worden in het team, waarmee de politie 
het eigen proces kan optimaliseren of innoveren of zijn 
het slechts de resultaten?

5 oplossingen

• ZSM (zorgvuldig, samen en maatwerk): 
directer werken

• Opvang verwarde personen: partner 
faciliteren

• XTC-labs: ondersteunende taken 
uitbesteden 

• DNA-onderzoek: taken uitbesteden 

• Intern anders beleggen 
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5 actuele vragen

• Aangifte bij verzekeraars

• Wijziging Paspoortwet (gemeente)

• Afhandeling beslag (Domeinen)

• Betekening (CJIB)

• Dierenwelzijn (de Landelijke Inspectiedienst 

Dierenbescherming)

Conclusie

• Het uitbesteden van bepaalde politietaken is 
mogelijk

• Het is niet altijd wenselijk

• Er zijn andere oplossingen mogelijk, zoals directer 
werken, faciliteren partners, ondersteuning 
uitbesteden en intern anders beleggen van werk.


