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Deel 1 Ervaringen Peer Review teams 
 
1. Inleiding 
 
Peer review reeks 
Vier teamchefs uit de eenheden Noord, Oost en Limburg hebben in 2016 gezamenlijk het initiatief 
genomen om voor ieder afzonderlijk een peer review aan te vragen en met deze methodiek bij elkaar 
“in de keuken” te kijken.  
 
Het lectoraat Openbare Orde en Gevaarbeheersing heeft een intercollegiale leermethode – de peer 
review – ontwikkeld, waarin met de focus op door de aanvrager zelf aangedragen persoonlijke 
leervragen, goede werkwijzen worden geïdentificeerd, geïnventariseerd, uitgewisseld, ontwikkeld en 
geïmplementeerd. In deze peer review reeks hebben basispolitiemensen uit de betreffende 
eenheden op vrijwillige basis onafhankelijk en real-time (niet pas achteraf), de operatie van elkaar 
gevolgd om antwoorden en inzichten op de leervragen te verkrijgen. Het uitwisselen van ervaringen 
en leren van elkaars werkwijzen zorgt voor een win-win situatie voor zowel de verzoekende lokale 
politieprofessional, als de participerende teamleden uit andere eenheden.  
 
Eind 2016 en begin 2017 zijn er 4 peer reviews in basisteams uitgevoerd, te weten Drenthe-Noord, 
Vechtdal, Roermond en Ede. In totaal hebben 24 peers (peer review teamleden) uit de vier 
betreffende basisteams aan deze reeks peer reviews deelgenomen. Deze peer review teamleden zijn 
werkzaam, ofwel vanuit hun professie verbonden aan de (deelnemende) basisteams. Tijdens de peer 
reviews zijn er in totaal 196 respondenten geïnterviewd: politiemensen (147), lokale partners (40) en 
burgers (9). 
 
Primair is een peer review gericht op de beantwoording van de door de aanvrager geformuleerde 
leervragen. Op deze wijze worden ook inzichten gedeeld. Hoewel de peer review vertrouwelijk is en 
de aanvrager eigenaar van het feedbackrapport is, blijkt uit eerdere reeksen van peer reviews dat de 
verkregen inzichten een bredere bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de politiepraktijk. 
Gestoeld op deze ervaring is, met instemming van de aanvragers, besloten om van de individuele 
feedbackrapportages een geanonimiseerde samenvatting en een analyse op te stellen. Dit voor de 
collega’s in het land, expertgroepen als ook het GGP-onderwijs op de Politieacademie.  
 
Deze rapportage is dan ook het resultaat van de gehouden peer review reeks – geplaatst in de 
context van huidige ontwikkelingen en wetenschappelijk literatuur – naar basisteams, waarin 
algemene bevindingen, goede werkwijzen en verbeterpunten worden gepresenteerd. De door de 
aanvragers geformuleerde vragen hadden betrekking op de invulling van politiewerk in de lokale 
context.   
 
De rapportage is op basis van de thematiek achter de persoonlijke leervragen als volgt ingedeeld: 
- Professionele ruimte: een balans tussen sturen en vertrouwen 
- Het middenkader 
- Essentiele politietaken 
- Externe omgeving: goede relaties 
- Burgers 
 
Tot slot hebben onderzoekers van de Politieacademie de opgedane inzichten tijdens deze reeks van 
peer reviews in basisteams becommentarieerd op basis van bevindingen uit wetenschappelijk 
onderzoek. 
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2. Professionele ruimte: balans tussen sturen en vertrouwen  

 
Het versterken van de professionele ruimte van basispolitiemensen is één van de ambities van de 
Nationale Politie. Het verbeteren van de individuele professionaliteit van politiemensen dient bij te 
dragen aan het realiseren van effectievere politieprestaties. De dagelijkse onvoorspelbaarheid van 
het politiewerk vergt flexibiliteit en professionaliteit. Het krijgen en nemen van professionele ruimte 
kan bijdragen aan de kwaliteit van het politiewerk en het werkplezier vergroten. Basispolitiemensen, 
ongeacht leeftijd of rang, krijgen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen door op eigen initiatief zelf 
zaken op te pakken en uit te voeren. Cruciaal voor het benutten van professionele ruimte is de 
wisselwerking van het geven van ruimte door leidinggevende en het nemen van ruimte door de 
basisteammedewerker. 
 
Leiderschap: ruimte geven 
De manier van leidinggeven is van invloed op het nemen van professionele ruimte. Leiderschap 
waarbij vertrouwen in de professionaliteit van de medewerker centraal staat, draagt bij aan het 
versterken van professionele ruimte. Het is belangrijk dat teamchefs geloven in de potentie van zijn 
professionals en hen vrijheid geeft om doelen en ambities na te streven. Het inspireren en motiveren 
van de basisteammedewerkers draagt daar aan bij. In deze reeks peer reviews komt een groot 
wederzijds (teamchef-medewerker) vertrouwen, in elkaars professionaliteit, naar voren. Teamchefs 
zijn, volgens basisteammedewerkers, vriendelijk, laagdrempelig en inspirerend. Zij ervaren het 
leiderschap als motiverend en waarderen de vrijheid die hen wordt geboden. 
 
Er komen echter twee punten van zorg in beeld: het gebrek aan verbinding en sturing. De span of 
control van teamchefs is groot. Teamchefs hebben een (te) uitgebreid takenpakket, met als gevolg 
dat de afstand tot de werkvloer toeneemt en dat overbelasting dreigt. Ze komen in een spagaat 
doordat ze enerzijds de operationele opdracht moeten uitvoeren en anderzijds ook 
randvoorwaarden dienen te scheppen om het team in te richten en (door) te ontwikkelen. Ondanks 
de wil om aanwezig te zijn op de werkvloer en in verbinding te staan met de medewerkers heeft het 
merendeel van de teamchefs simpelweg geen tijd om hierin te investeren. Dit heeft tot gevolg dat de 
leiding onvoldoende zicht heeft op de werkvloer en onvoldoende op de hoogte is van de individuele 
kwaliteiten van de medewerkers. Dit belet een effectieve inzet.  
Daarnaast is in de meeste basisteams behoefte aan meer sturing. Teamchefs zijn gebonden aan de 
kaders en regels die hen van bovenaf worden opgelegd. Het is van belang dat teamchefs duidelijker 
de visie – gezamenlijke ambities en doelen – van het basisteam uit dragen, dit versterkt de identiteit 
van het basisteam. Tevens dienen teamchefs medewerkers (zowel leiding als 
basisteammedewerkers) inhoudelijk op de hoogte te brengen van nieuwe werkconcepten en met 
elkaar in gesprek te gaan over de taakopvatting en uitvoering in het veranderproces. Een mooi 
voorbeeld van het meenemen van medewerkers is organiseren van zogenoemde ‘bitterbalsessies’ 
waarin gezamenlijk (re-)organisatieveranderingen worden besproken. 

 
Tevens kan de werkwijze in de basisteams bijdragen aan het versterken van de professionele ruimte. 
Organisatiestructuren en werkomstandigheden zijn van invloed op het nemen van professionele 
ruimte. Deze werkwijze dient dan ook zo ingericht te worden dat het bijdraagt aan het nemen van 
professionele ruimte. Basisteammedewerkers zijn gebonden aan protocollen en dienen binnen de 
gestelde kaders te zoeken naar ruimte. Dit is noodzakelijk, maar kan enigszins belemmerend werken. 
Desalniettemin is het van belang dat zij zich conformeren aan de huidige wet- en regelgeving. Een 
belangrijk aandachtspunt is het signaal dat vanwege capaciteitsgebrek dienstroosters en planzaken 
voorrang krijgen op het ontwikkelen en uitvoeren van eigen initiatieven. Hierin schuilt het risico dat, 
indien eigen ideeën nooit ten uitvoer kunnen worden gebracht, dit leidt tot demotivatie.  
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Ook dient er gewaakt te worden voor het verloren gaan van talloze succesvolle initiatieven, omdat 
deze onvoldoende opgevolgd worden of na succes niet geborgd worden in de organisatie. Dit kan op 
langere termijn leiden tot discontinuïteit en deceptie onder medewerkers. 
 
Ruimte nemen binnen het basisteam 
Bij het nemen van ruimte kan onderscheid gemaakt worden tussen discretionaire ruimte (verbeteren 
primaire werkproces individu), teamruimte (verbeteren van het gehele team) en organisatieruimte 
(verbeteren gehele organisatie). Het nemen van professionele ruimte is voor een deel afhankelijk van 
het individu. Professionele ruimte zorgt voor eigenaarschap en het gevoel van verantwoordelijkheid 
voor de werkzaamheden. In een basisteam geven medewerkers aan druk en onzekerheid te ervaren 
door het gevoel te hebben dat ze moeten meebewegen. Er is behoefte aan meer aansturing en 
duidelijkheid en ze zien graag dat er aandacht komt voor professionele ontwikkeling in plaats van de 
focus op eigen initiatieven. Ze ervaren onduidelijkheid over het einddoel.  
 
De ervaringen in de praktijk zijn wisselend. Een deel van de medewerkers benut de vrije ruimte 
uitsluitend om te plannen. Hierdoor kunnen zij een optimale privé/werk balans realiseren, maar 
bestaat het gevaar dat privé leidend wordt. Sommige medewerkers nemen meer het voortouw en 
ontwikkelen initiatieven. Het gevaar bestaat dat proactieve medewerkers overbelast raken. Echter 
dit geldt niet voor alle medewerkers, sommige medewerkers volgen initiatiefrijke medewerkers 
andere medewerkers stribbelen tegen.  
Leiderschapskwaliteiten zijn van doorslaggevend belang bij dit groepsproces. Iedere medewerker 
dient zich gewaardeerd te voelen, dit kan door initiatieven te faciliteren en te belonen of 
medewerkers te voorzien van constructieve feedback. Indien teamchefs hier onvoldoende in 
investeren bestaat het risico dat er een tweedeling ontstaat: medewerkers die het nieuwe werken 
omarmen en zij die dit niet doen. Dit kan leiden tot scheefgroei in het team. In één basisteam is er 
een snelle doorstroom van initiatiefrijke medewerkers, dit heeft negatieve effecten: het zorgt voor 
een disbalans in het gewenste denk- en werkwijze, gebrek aan continuïteit en het verloren gaan van 
kennis en kunde. Het is daarom belangrijk initiatieven te borgen. De leiding dient te zorgen voor een 
werkcultuur waarin ideeën kunnen worden ontplooid. Invulling van het team speelt een belangrijke 
rol bij het nemen van professionele ruimte door het individu.  
 
Goede werkwijzen 

• Een goede werksfeer, wederzijds vertrouwen en waardering in elkaars capaciteiten in het 
basisteam leggen een goede basis om professionele ruimte te geven en te nemen. Het draagt 
bij aan de juiste mind-set van medewerkers zoals zelfreflectie attitude en een motiverende 
en inspirerende leiderschapsstijl biedt kansen om team- en vakmanschap te ontwikkelen. 

• De goede verbinding tussen de teamchefs en het team. Niet alleen door actief te 
participeren en persoonlijk contact te onderhouden met basisteammedewerkers, maar ook 
door adequaat te reageren op signalen vanaf de werkvloer. 

• Een heldere eenduidige visie op contextgedreven werken en de betekenis ervan voor het 
alledaagse politiewerk. Resultaten van contextgedreven werken dienen niet gezocht te 
worden in cijfers en overzichten, maar kunnen worden afgeleid uit indicatoren als hoe vaak 
wordt de burger teruggebeld? 

• De zogeheten ‘bitterbalsessies’, om basisteamleden op de hoogte te stellen van de  
(re-)organisatieveranderingen. 

• Invulling geven aan professionele ruimte door, als basisteammedewerker, zelf acties op touw 
te zetten en met behulp van opgerichte WhatsApp groepen ondersteuning te zoeken voor 
het ontwikkelen en uitvoeren van ideeën.  

• De functionele inrichting van Whatsapp groepen: één voor zakelijke mededelingen en één 
voor sociale aangelegenheden. 
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Verbeterpunten 
• Communiceer en wees transparant. Neem de werkvloer mee in de huidige en toekomstige 

ontwikkelingen. Een heldere visie over de ambities en doelstelling van het basisteam draagt 
bij aan het versterken van professionele ruimte. Dit bevordert de teamontwikkeling en 
verbinding met de werkvloer.  

• Maak als teamleiding ruimte om te spiegelen en te reflecteren.  
• Richt een werkgroep op die zorg draagt voor het monitoren van initiatieven en overbelasting 

van medewerkers, het beoordelen van ideeën en het borgen van succesvolle 
inzichten/werkwijzen. 

• Waak voor een te grote vrijheid voor het invullen van professionele ruimte. Maak het 
speelveld en de grenzen helder en communiceer doelstellingen. Er bestaat een afbreukrisico 
als volledig cart blanche wordt gegeven.  

• Maak operationeel experts verantwoordelijk voor de professionele ontwikkeling van een 
groep medewerkers. Zij vervullen de rol van coach en motivator. Richt de personeelszorg 
met aandacht en betrokkenheid in, dit leidt tot waardering van het team. Operationeel 
experts dienen zicht te krijgen op de individuele competenties van medewerkers en 
betrokkenheid te monitoren. Dit draag bij aan een effectievere inzet van 
basisteammedewerkers. 

• Positioneer de Operationeel Coördinator. De functionaris kan hepen bij dagelijkse aansturing 
en bijsturing, waardoor professionele ruimte kan worden benut om resultaten en prestaties 
te realiseren.  

• Ontwikkel als teamchefs, naast een stimulerende en inspirerende, een meer faciliterende en 
ondersteunende leiderschapsstijl waarbij constructieve feedback centraal staat. 

 

 
3. Middenkader 
 
De formele inrichting van de basisteams maakt een scherp onderscheid tussen hiërarchische- en 
operationele sturing. Alleen de teamchefs beschikken in een basisteam over een leidinggevende 
status. Het middenkader is fors uitgedund. Inhoudelijke sturing, gebaseerd op vakmanschap, ligt in 
handen van verschillende politiefunctionarissen: de senior GGP (schaal 8), de operationeel expert 
(schaal 9) en de operationeel specialist (schaal 9, 10, 11). De operationeel experts hebben formeel 
geen leidinggevende bevoegdheden. Zij dienen activiteiten te organiseren die aanvullend zijn op het 
werk van wijkagenten en voeren operationeel relatiebeheer met gemeenten. Daarnaast wordt van 
hen verwacht dat ze het overzicht bewaren op veiligheidsproblemen die het wijkniveau overstijgen. 
 
Kloof tussen inrichtingsmodel-en-werkelijkheid 
Teamchefs hebben te maken met reorganisatieperikelen: nieuwe rollen en functies in het basisteam 
hebben geleid tot rolonduidelijkheid. De laag tussen tactische leiding en operatie is zoekende. De 
functies zijn nog in ontwikkeling. Teamchefs dienen te zoeken naar duidelijkheid in de 
werkzaamheden van nieuwe functionarissen. Operationeel experts ervaren goede ondersteuning van 
de teamchefs, zij krijgen de ruimte en vrijheid om invulling te geven aan de functie. De teamchefs 
hebben op hun beurt vertrouwen in de kwaliteiten van de operationeel-experts. Een consequentie is 
echter wel dat er verschillen ontstaan in de wijze van uitvoering en dit zorgt voor onduidelijkheid op 
de werkvloer. 
 
Onder basisteammedewerkers en bij externe partners heerst verwarring over de precieze functie en 
het takenpakket van de operationeel experts (OE-algemeen en OE-wijkagent) en operationeel 
specialisten. Zij hebben onvoldoende zicht op de meerwaarde van deze nieuw gecreëerde functies. 
Met name intern leidt de versnippering van projecttrekkers, taakaccent-houders, operationeel 
experts en operationeel specialisten tot onoverzichtelijkheid.  
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Het roept bij basisteammedewerkers de vraag op of er zoveel mensen in dergelijke functies nodig 
zijn. Positionering van deze functionarissen is van belang. 
 
De operationeel expert-wijk heeft als werkterrein de wijk. Deze functionaris dient wijkagenten aan te 
sturen, wijkinformatie te delen en wijkoverstijgende werkzaamheden te verrichten – beschikt over 
de zogenoemde helicopterview – en is daarnaast extern gericht: hij of zij is op het niveau van de 
operatie verantwoordelijk voor relatiebeheer met lokale partners. De toegevoegde waarde van de 
operationeel expert-wijk dient zich nog meer uit te kristalliseren. Door overlapping van taken en het 
overnemen van wijkgerichte taken heeft de komst van de operationeel experts-wijk een deel van de 
wijkagenten het gevoel gegeven “weggedrukt” te worden. De wijkagenten zien graag dat 
operationeel-experts meedraaien op straat en fungeren als sparringpartner. 
 
De operationeel expert-algemeen stuurt in het gros van de basisteams een groep 
basisteammedewerkers aan, al verschilt de organisatorische invulling per basisteam. In verschillende 
basisteams voert de operationeel expert personeelsgesprekken, fungeert als aanspreekpunt en 
houdt zich bezig met de ontwikkeling van de medewerkers. Daarnaast werkt hij themagericht en 
onderhoudt interne en externe netwerken. Vanaf de werkvloer klinkt de roep om meer (dagelijkse) 
aansturing op interne processen en individuele begeleiding van politiemedewerkers.  
 
Goede werkwijzen 

• De constructieve interactie tussen teamchefs en operationeel experts. Operationeel experts 
ervaren voldoende ondersteuning bij de invulling en positionering van de nieuwe functie. 
Operationele experts vervullen een centrale plek in het basisteam. De goede werksfeer dient 
benut te worden om onderstaande verbeterpunten te realiseren. 

• De kwaliteit van operationeel experts en de goede werkverdeling tussen teamchefs en 
operationeel experts. Hierdoor ontstaat ruimte voor doorontwikkeling van de 
taakuitoefening en de bedrijfscultuur binnen het basisteam. 

• De getoonde zelfreflectie van de teamleiding en operationeel experts. Ze durven fouten te 
maken om hiervan te leren. Leren-doen-evalueren-opnieuw leren. 

 
Verbeterpunten 

• Zorg voor duidelijkheid in functie en takkenpakket van de operationeel experts. Zowel intern 
als extern ontbreekt het aan een helder beeld over nieuwe rollen en functies. Positioneer 
operationeel experts en -specialisten in het basisteam op basis van inhoudelijke taken om 
kwaliteiten optimaal te benutten. Operationeel experts-wijk dienen, naast afstemming met 
teamchefs, ook bottum- up wensen en behoeften van wijkagenten te inventariseren om 
invulling van de rol meer duiding te geven. 

 
 

4. Essentiele politietaken 
 
Het inrichtingsplan van de Nationale Politie (2012) stelt dat een brede politietaak bijdraagt aan een 
effectieve en integrale aanpak. Deze nieuwe werkwijze is van invloed op drie essentiële taken van de 
politie: het afhandelen van incidenten, opsporing en wijk(-agenten)werk. 
 
Algemeen: optimaliseren en doorontwikkelen 
De invoering van basisteams heeft voordelen, zoals schaalvergroting. Hierdoor is meer capaciteit 
beschikbaar en meer flexibiliteit in mens- en denkkracht. Centraal staat het contextgedreven, 
probleemgericht en informatie-gestuurd werken waarbij de focus ligt op proactief en preventief 
handelen. Specifieke kenmerken van een vraagstuk bepalen de inzet van menskracht en activiteiten 
op het gebeid van openbare orde en veiligheid.  
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Basispolitiemensen zijn loyaal en gemotiveerd en voeren over het algemeen met plezier 

werkzaamheden uit in het huidige veranderproces. Het is belangrijk dat processen en systemen op 

elkaar zijn afgestemd en wordt geïnvesteerd in het versterken van de informatiepositie en heldere 

communicatie. In de peer review reeks zijn goede werkwijzen opgedaan met werkprocessen, 

initiatieven die de kwaliteit van het politiewerk verbeteren en bijdragen aan een effectieve aanpak. 

   
Goede werkwijzen 

• Het breed inzetten van specialistische kennis. Hoogstaande specialistische kennis en kwaliteit 
van het Cabro-team wordt gewaardeerd.  

• De kwaliteitscontrole op schriftelijk werk. Stelselmatige controles verhogen de kwaliteiten en 
vaardigheden van individuele medewerkers.  

• De goede workloadverdeling. Incidenten in de wijkzorg tot aan het verhoor worden door een 
persoon afgehandeld. Het gros van basisteammedewerkers ervaart het als prettig dat zij een 
zaak volledig kunnen afhandelen.  

• De werkwijze dat een afgehandelde zaak alleen in de bak mag worden gelegd indien dit 
warm is besproken met de OPCO. 

• Het werkoverleg waarin het verloop van de dag met elkaar wordt besproken. Dit kan zorgen 
dat de beschikbaarheid van meldingen volledig is afgedekt en er tevens op een adequate 
wijze invulling wordt gegeven aan andere taken en voorgenomen werkzaamheden. 
Voorwaarde is dat naast de veiligheidssterkte meer medewerkers in dienst zijn. 

• De inzet en gebruik van een sturingslijst (journaalfunctie). Het werk wordt hierdoor niet 
alleen inzichtelijk, maar het zorgt ook voor een effectieve overdracht. 

• De open briefing en overdacht waarbij gebruik wordt gemaakt van hedendaagse 
technologische mogelijkheden. Actuele informatie (laatste 24 uur), de sturingslijst 
(journaalfunctie) en overzichten van operationeel coördinator kunnen worden ingebracht bij 
de briefing. Het versterkt het teamgevoel en maakt het mogelijk dat medewerkers 
werkzaamheden bespreken en in gang zetten. Peil of er in het basisteam behoefte is aan 
debriefing.  

• De uitruil van medewerkers uit nabije basisteams voor het bewerkstelligen van een divers 
samengesteld team, overeenstemmend met de bevolkingssamenstelling in de wijken. 
 

Verbeterpunten 
• Investeer, door warme communicatie en meer fysieke bezoeken onderling, in relaties tussen 

verschillende locaties. Ook bij het clusterwerken is dit essentieel. Operationeel experts 
kunnen hier aan bijdragen door één basisteamgedachte te coördineren, met basisteam 
brede prioriteiten en acties. 

• Boek winst door te investeren in communicatie over werkwijze processen en systemen. 
Politiemensen maken hier te wisselend gebruik van.  

• Investeer in opleiding en communicatie over technologische hulpmiddelen en benadruk de 
voordelen voor de operatie.  

 
Noodhulp 
Een van de kernfuncties van de politie is het vermogen om doortastend op te treden als daartoe de 
noodzaak bestaat. Agenten kunnen oplossing opleggen in omstandigheden met tijdsdruk. Het gaat 
om situaties die in allerhande gradaties uit de hand kunnen lopen als de politie niet (effectief) 
optreedt. Het is essentieel dat de politie oppositie kan overwinnen, door repressief optreden en in 
het uiterst geval tot geweldtoepassing over kan gaan, met de mogelijkheid tot het organiseren van 
back up. Alle uitvoerende basispolitiemedewerkers zouden in staat moeten zijn om noodhulp te 
verlenen: ‘prio 1 is voor iedereen’. Met als gevolg dat noodhulp in dienstroosters prioriteit krijgt. Het 
draaien van noodhulpdiensten, de oude organisatievorm, staat hierdoor in sommige basisteams (nog 
steeds) centraal.  
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Het wijkgerichte werken wordt ondermijnt door de dominantie van de noodhulp. Het noodhulp 
denken en werken trekt een wissel op twee andere essentiële politietaken: de werkzaamheden van 
de wijkagenten en de lokale opsporing. Basisteams zijn zoekende naar een balans. 
 
Goede werkwijzen 

• Het her- en erkennen van het belang van noodhulp door het gros van de basispolitiemensen, 
als ook de optimale inzet van medewerkers voor deze belangrijke politietaak. 

• Het op basis van lokale kennis, beslissen wie naar welke melding gaat (wijkagent – duo – 
solo). 

• De overgang naar breed politiewerk ontwikkelen en versnellen met behulp van input van 
wijkagenten die ervaren zijn met breed politiewerk. 
  

Verbeterpunten 
• Reactieve houding en focus op incidenten dienen te worden omgezet in een actieve 

doelgerichte houding. Zoek naar een balans tussen incidentgericht werken en het leveren 
van een bijdrage aan structurele verbetering van veiligheidsproblematiek. Zaken kunnen 
door medewerkers tussen noodhulpincidenten worden opgepakt en dienen niet te blijven 
liggen voor wijkagenten. 

• Maak afspraken en hanteer duidelijke criteria over wie welke rol vervult bij arrestantenintake 
en -afhandeling en maak een overzicht om te communiceren over het verloop van de zaken. 

 
De wijkagent als regisseur 
Wijkagenten staan centraal in het basisteam. Ze zijn het gezicht van het basisteam en moeten zorgen 
voor lokale verankering. Zij vervullen een ‘spilfunctie’: ze dienen te ‘regisseren’ welk politiewerk 
wordt geleverd in hun werkgebied. Deze regisserende functie vergt niet alleen lokale kennis en 
analyserend vermogen, maar ook intern management. Dit houdt in dat wijkagenten opdrachten weg 
dienen te zetten onder basispolitiemedewerkers, maar ook extern aan partners om op deze manier 
invulling te geven aan het contextgedreven, probleemgericht en informatie gestuurd samenwerken. 
Wijkagenten zijn hierbij afhankelijk van interne relaties en draagvlak onder medewerkers voor 
activiteiten. In het basisteam zijn grofweg twee groepen te onderscheiden: medewerkers die graag 
betrokken willen worden bij wijkgericht werken en politiemensen die meer affiniteit hebben met het 
noodhulpwerken. Het risico bestaat dat proactieve medewerkers worden overvraagd of dat 
meldingen die betrekking hebben op een wijk worden doorgeschoven naar de wijkagent. In sommige 
basisteams zijn medewerkers gekoppeld aan een bepaalde wijk, zodat zij feeling hebben met een 
gebied. Het delen van wijkinformatie is van belang om betrokkenheid van medewerkers te 
realiseren. Een effectief communicerende wijkagent is noodzakelijk.  
 
Tevens krijgen wijkagenten bij het ‘regisseren’ van politie-inzet te maken met verdringing: 
werkzaamheden die moeten worden ingeroosterd krijgen voorrang op de claims van wijkagenten. Dit 
bemoeilijkt het uitzetten van wijkgerichte activiteiten. Daarnaast valt het op dat er grote verschillen 
zijn in de werkwijze van wijkagenten. Ook teamchefs en wijkagenten hebben verschillende 
opvattingen over wijkgericht werken. In een basisteam zijn geografische clusters ingericht voor het 
wijkgericht werken waardoor er meer aandacht is voor structurele problemen. In deze 
organisatorische keuze schuilt het risico dat het een negatieve werking heeft op eigenaarschap en 
het ontstaan van versnippering. Het bemoeilijkt contextgedreven werken.  
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Goede werkwijzen 
• De wijk- en projectagenda die leidend is voor het wijkgericht werken in het basisteam. 

Belangrijke punten uit de wijken worden besproken tijdens de briefing en met de OPCO. 
• De wijkagenten die collega’s selecteren op kwaliteiten, interesses en lokale kennis in relatie 

tot problemen in de wijk en op basis daarvan besluiten wie naar welke melding gaat.  
• De brede inzetbaarheid van basisteammedewerkers waardoor de wijkagenten ontlast 

worden. 
• Het koppelen en het betrekken een groep medewerkers aan de wijk. De wijkagent deelt 

informatie via het ‘warme’ communicatiemiddel WhatsApp, waardoor medewerkers 
geïnformeerd blijven en de verwachtingen helder zijn. 

 
Verbeterpunten 

• Zorg als teamleiding voor uniformiteit in de werkwijze van wijkagenten. In samenspraak met 
de wijkagenten, in verbinding met partners, dienen zij de visie op de wijk te versterken en 
van elkaar te leren middels ervaringen en opgedane goede werkwijzen om het brede 
politiewerk te optimaliseren. 

• Investeer als wijkagent in communicatie (WhatsApp blijkt een effectief middel). 
Informatiedeling, afstemming en terugkoppeling zijn essentieel om betrokkenheid bij de wijk 
te generen. Het vergroot de bereidheid van medewerkers om wijkgerichte opdrachten uit te 
voeren en wijkmeldingen af te handelen. 

 
Opsporing: kwetsbaar in generalistisch basisteam 
Basisteams richten zich, volgens het landelijk geldende (toewijzings-)kader, uitsluitend op de veel 
voorkomende criminaliteit (VVC). De geregistreerde misdaad is al jaren dalende in Nederland. Echter 
deze cijfers zijn gebaseerd op zogenoemde brengdelicten: delicten waarvan aangifte of melding 
wordt gemaakt. Focus op zogenoemde ‘haaldelicten’ ontbreekt: delicten waarbij geen aangifte of 
(directe) slachtoffers worden gemaakt. 
 
Op basisteamniveau staat het rechercheproces onder druk. Opsporing heeft weinig prioriteit. De 
nadruk ligt op de noodhulp en het wijkgericht werken. Wijkagenten en burgers zijn ontevreden over 
het aantal zaken dat wordt opgepakt. Basisteams kampen met (kwantitatieve en kwalitatieve) 
tekorten van recherchepersoneel. Ervaren rechercheurs worden onttrokken door de 
districtsrecherche en vervangen door tijdelijke onervaren medewerkers. Bovendien wordt het 
(tijdelijk) plaatsen in het opsporingsteam onder basisteammedewerkers ervaren als degradatie. Er is 
behoefte aan continuïteit en stabiliteit. Opsporingsactiviteiten in basisteams zijn op verschillende 
manieren ingericht. In één basisteam dienen basispolitiemedewerkers binnen het brede politiewerk 
ook opsporingsactiviteiten op te pakken. Dit vereist discipline en planning. Het risico bestaat dat 
wijkgericht of opsporingswerk in de verdrukking komt. In een ander basisteam staan 
basisteammedewerkers die zich uitsluitend richten op opsporingsactiviteiten op afstand van 
basispolitiemensen die wijkgericht werken. Wijkagenten kunnen signalen niet kwijt en weten niet op 
welke wijze zij een bijdrage kunnen leveren aan het opsporingsproces. Verbinding, signalering en 
informatie-uitwisseling is cruciaal voor een effectieve aanpak.  
 
Goede werkwijzen 

• Het betrekken van basispolitiemensen om het opsporingsproces op adequate wijze in te 
richten. Dit zorgt voor waardering.  

• Het verbinden van contextgedreven werken en een goede werkverdeling in het 
opsporingsproces waardoor zaken sneller afgehandeld kunnen worden. 
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Verbeterpunten 
• Investeer in kwaliteit (kennis en kunde) en kwantiteit van recherchepersoneel op het niveau 

van basisteams. 
• Verschaf als teamleiding duidelijkheid aan basisteammedewerkers op welke wijze zij een 

bijdrage kunnen leveren aan het opsporingsproces. 
• Zorg voor verbinding tussen wijkagenten en medewerkers van de opsporing. Richt een 

meldpunt op waar basispolitiemensen signalen kwijt kunnen over (georganiseerde) misdaad 
en stel een beheerder van het meldpunt aan. Dit leidt tot een sterkere informatiepositie. Het 
samenbrengen en analyseren van de informatie kan leiden tot een gezamenlijke aanpak van 
lokale criminaliteitsproblemen. 

 
5. Externe omgeving: goede relaties 

 
Lokaal bestuur 
Op lokaal niveau zijn de afgelopen twintig jaar stevige veiligheidsnetwerken opgebouwd, met 
gemeenten in een centrale en sturende positie. Het lokale veiligheidsbeleid is het voorbije decennia 
enorm versterkt. Dit heeft consequenties voor het functioneren van het driehoeksoverleg, voor de 
verhoudingen tussen lokaal bestuur en politie en de slagkracht van partners waar de politie op lokaal 
niveau mee samenwerkt. Hoewel de politie, door deze ontwikkeling, zich meer kan richten op 
kerntaken hebben teamchefs te maken met allerhande ‘wensen’ van burgemeesters. Vanuit het 
oogpunt van het lokaal bestuur is in sommige gemeenten geen stimulans om op het niveau van het 
basisteam prioriteiten te stellen. Met als gevolg dat medewerkers van één basisteam te maken 
hebben met wisselende gemeentelijke prioriteiten en gestelde regels. Dit bemoeilijkt een effectieve 
aanpak. 
 
De contacten van burgemeesters met de teamchefs verlopen in het algemeen naar tevredenheid. 
Burgemeesters hechten er waarden aan dat de teamchef aansluit bij het bestuurlijk 
driehoeksoverleg. Veiligheidsambtenaren zijn te spreken over de overlegvormen met wijkagenten, 
operationeel specialisten en -experts. Gezamenlijk brengen zij problematiek in kaart en 
optimaliseren processen. De samenwerking verloopt over het algemeen goed en er wordt op 
adequate en accurate wijze ingespeeld op de lokale veiligheidsproblematiek.  
 
Politie-informatie draagt bij aan het veiligheidsbeleid. Echter de gemeentelijke informatiepositie op 
het gebied van veiligheid is de afgelopen jaren sterk verbeterd, waardoor het vandaag de dag op een 
hoger niveau ligt dan politie-informatie. Het lokaal bestuur levert dan ook kritiek op de kwaliteit van 
de aangeleverde politie-informatie: bestuurlijke informatie is ondermaats, het ontbreekt aan duiding 
en het wordt (soms) niet tijdig geleverd. Een positief punt is dat de informatie-uitwisseling tussen 
politie en gemeente laagdrempelig verloopt. 
 
De politie richt zich steeds meer op haar kerntaken en dit heeft onder meer geleid tot een sterke 
toename van het aantal (particuliere) toezichthouders en BOA’s op gemeentelijk niveau. Goede 
samenwerking met de politie is belangrijk voor het lokaal bestuur en op veel plaatsen is genoeg 
ruimte voor verbetering. Belangrijk is meer duidelijkheid over het antwoord op de vraag waar de 
politie voor is en wat voor de gemeente is. De twee organisaties dienen elkaar te versterken en aan 
te vullen. Informatie-uitwisseling tussen politie en toezichthouders op het gebied van leefbaarheid, 
afstemming en aansturing dragen bij aan het effectief samenwerken op lokaal niveau. Dit resulteert 
onder meer in het verrichten van gezamenlijke acties, bijspringen bij evenementen en elkaar 
ondersteunen bij incidenten. 
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Openbaar Ministerie 
De relatie tussen politie en het Openbaar Ministerie – als gezagsdrager – krijgt onder meer vorm in 
het lokaal driehoeksoverleg. Inzet van de teamchefs voldoet aan de verwachtingen van 
beleidsofficieren. Zij worden goed op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen op het gebied 
van veiligheid. Tevens spreken officieren waardering uit over hoe teamchefs invulling geven aan het 
zware takenpakket. “Ik benijd hen niet, er moet veel tegelijk en gelijk gebeuren”. Net als het lokaal 
bestuur heeft het Openbaar Ministerie kritiek op de kwaliteit van de verstrekte informatie. 
Informatie is soms achterhaald en bestuurlijke duiding is pover. Bovendien uit het Openbaar 
Ministerie zorgen over de kwaliteit van het recherchepersoneel in de basisteams en het substantiële 
tekort aan recherchecapaciteit. 
 
Lokale (veiligheidspartners) partners 
Politiemedewerkers investeren in relaties met (relevante) partners. Dit draagt bij aan het versterken 
van het lokale veiligheidsnetwerk. Het draait om kennen en gekend worden. In verbinding met 
partners dient de visie op de wijk te worden versterkt. Immers goede relaties met partners hebben 
niet alleen een positief effect op de wijk, maar ook op het met elkaar lerend de wijkveiligheid te 
verbeteren. Veiligheidspartners zijn over het algemeen tevreden over het contact en de 
beschikbaarheid van de politie. Naargelang er behoefte is aan de politie weten partners contact te 
leggen met basisteammedewerkers (met name wijkagenten) en vice versa. Een mooi voorbeeld van 
gezamenlijk optrekken is het volgen van een cursus taalcultuur in de wijk met partners als het sociaal 
wijkteam, BOA’s. In een basisteam wijzen externe partners erop dat er behoefte is aan eenduidige 
werkwijze van basispolitiemensen. Het verstrekken van informatie en de omgang van met politiek 
gevoelige thema’s verschilt per medewerker.  
 
Goede werkwijzen 

• De korte lijnen en een heldere werkverdeling tussen het lokaal bestuur (burgemeesters en 
veiligheidsambtenaren) en politie (teamchefs en operationeel experts). Er is sprake van 
directe en goede afstemming tussen het lokaal gezag en de politie. Ook op operationeel 
niveau met toezichthouders en BOA’s (bijvoorbeeld jeugdboa’s in bepaalde wijken). Het is 
een goede basis om projectmatig beter te worden. 

• Het investeren in het lokale veiligheidsnetwerk. Basispolitiemensen weten publieke en 
private partners steeds beter te vinden. Een goede samenwerking kan ervoor zorgen dat de 
politie zich kan focussen op haar kerntaken. 

• Het gezamenlijk met partners volgen van een cursus. Dit vergroot de kennis van 
politiemensen over het specifieke onderwerp en tegelijkertijd is er gelegenheid om te 
investeren in relatie met partners. 

 
Verbeterpunten 

• Organiseer opleiding en training gericht op het ontwikkelen van analytische vaardigheden. 
De politie dient te zorgen voor kwalitatief hoogstaande politie-informatie om het lokaal 
bestuur te adviseren. 

• Stel partners op de hoogte van de invulling van de nieuwe functies (onder meer operationeel 
expert), dit versoepelt de samenwerking.  

• Besteed aandacht aan integrale planvorming indien het basisteam meerdere gemeenten 
bedient. Maak inzichtelijk welke prioriteiten er liggen op basisteamniveau.  

• Zorg voor een vast aanspreekpunt binnen de politie die gaat over aansturing van en 
informatie-uitwisseling met BOA’s. Zodat BOA’s beschikken over de noodzakelijke informatie 
en er een structurele verbindingen is tussen politie en gemeentelijke toezichthouders. 

• Informeer het lokaal bestuur tijdig bij incidenten en waak voor een disproportionele inzet bij 
incidenten. Op die manier kan escalatie worden voorkomen.  
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6. Burgers 
 
Burgers tonen zich, ook volgens politiemensen, over het algemeen redelijk tevreden, voor zover ze 
zich een oordeel kunnen vellen, over lokaal politiewerk. Ze weten de politie te vinden en een 
aanzienlijk deel kent politiemedewerkers bij naam of van gezicht – met name de wijkagent. De 
gemiddelde politieagent is vriendelijk en goed aanspreekbaar. Burgers vertrouwen erop dat de 
politie indien nodig snel ter plaatse is, maar hebben kritiek op de terugkoppeling van meldingen en 
aangiften: te laat of geen. In verschillende basisteams worden positieve ervaringen opgedaan met 
politiemedewerkers die in contact staan met de burger via social media (Facebook en twitter). Met 
behulp van sociale media inzicht verschaffen in dagelijks politiewerk zorgt voor meer draagvalk in de 
maatschappij. Desalniettemin wijzen burgers op kwetsbaarheden in het functioneren van de politie: 
beperkte capaciteit en zichtbaarheid. Zorgpunt van burgers is dat centralisatie van politieonderdelen 
spanning teweegbrengt in de relatie lokale politie en burgers, met name het verdwijnen van 
politieposten in buitengebieden roept vragen op. Een burger verwoordt het treffend; “mijn politie is 
vlakbij als ik ze nodig heb, maar dan moet ik ze wel regelmatig zien…”. Investeren en onderhouden 
van de relatie met de burgers staat (in buitengebieden) onder druk.  
 
Goede werkwijzen 

• Het versterken van de binding met de lokale samenleving door te investeren in 
contextgedreven werken. De lokale betrokkenheid van medewerkers, snelle (in de lopende 
dienst) afhandeling van meldingen en in contact staan zorgt voor waardering onder burgers. 
Even uitstappen tijdens normale dienst en contact maken met burgers is slim politiewerk en 
levert geen extra planningsproblemen.  

• De ruimte die enkele collega’s krijgen om actief te zijn op social media (twitter en facebook), 
zodat zij aan de burger kunnen laten zien wat het dagelijkse werk van de politie inhoud en 
via deze kanalen kunnen communiceren met burgers. Dit versterkt de binding met de 
samenleving. 

• Het direct afhandelen klantverzoeken door medewerkers Service & Intake. Terugkoppeling, 
telefonisch of face-to-face, versterkt de relatie met de burger en het vertrouwen in de 
politie. 

• Het verstrekken van wijkbudgetten. Burgers krijgen waardebonnen en mogen hiermee 
stemmen op wijkverbeteringsprojecten. 

 
Verbeterpunt 

• Investeer in het opbouwen en onderhouden van relaties met burgers. Leg contact met 
sleutelfiguren in de samenleving. Structureel contact en continue zichtbaarheid zijn van 
cruciaal belang om lokale verankering van de politie te bewerkstelligen. Zorg voor een 
adequate terugkoppeling van meldingen en aangiften dat schept vertrouwen. 

 
Punt van overweging: huisvesting 

• Beredeneer wat het effect is van de plannen van huisvesting voor de beschikbaarheid en 
kwaliteit van het lokale politiewerk. Bedenk hierbij dat – vooral op het platteland – in de 
afgelopen 15 jaar al veel bureaus zijn gesloten. In stedelijk gebied leidt geconcentreerde 
huisvesting tot minder blauw op straat. Door de schaalvergroting in combinatie met de 
huisvesting surveilleert de politie in ‘blik’, hetgeen ten koste gaat van de contacten met de 
bevolking. Strategische heroriëntatie is wenselijk.  
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7.  Conclusies 
 
De basisteams functioneren vandaag de dag. Op lokaal niveau wordt gestalte gegeven aan 
politiewerk en gestreefd naar lokale verankering van de politie. De reeks peer-reviews geven 
interessante inzichten en legt een aantal forse uitdagingen bloot:   
 
Professionele ruimte  
Het geven en nemen van professionele ruimte in het basisteam is noodzakelijk om contextgedreven, 
probleemgericht en informatie gestuurd te werken. Politiemensen vertrouwen in elkaars kwaliteiten. 
Dit biedt mogelijkheden om eigen initiatieven te ontwikkelen. Er komen echter drie zorgpunten in 
beeld. Ten eerste is er gebrek aan verbinding. De span of control van teamchefs is te groot, met als 
gevolg afstand tot de werkvloer. Ten tweede is onder basispolitiemensen behoefte aan meer sturing. 
Teamchefs dienen ambities en doelen over te brengen. Ten derde is er een verschil tussen 
basispolitiemensen die het nieuwe werken omarmen en zij die dat niet doen. Hierdoor ontstaat het 
risico op scheefgroei.  
 
Middenkader 
Het middenkader is fors uitgedund. Alleen teamchefs hebben een leidinggevende status. Nieuwe 
rollen en functies in het basisteam hebben geleid tot rolonduidelijkheid, met name de functie van 
operationeel experts en -specialisten. Positioneren van deze functionarissen (intern – extern) is van 
belang. In diverse basisteams nemen operationeel experts de personeelszorg voor hun rekening. De 
samenwerking tussen teamchefs en operationeel experts en -specialisten is constructief en biedt 
kansen om taakuitoefening door te ontwikkelen.   
 
Essentiële politietaken 
Basisteams hebben een brede politietaak. De nieuwe werkwijze is van invloed op drie essentiële 
taken van de politie: het afhandelen van incidenten, wijkwerk en opsporing. Alle uitvoerende 
basispolitiemedewerkers zouden in staat moeten zijn om noodhulp te verlenen; ‘prio 1 is voor 
iedereen’. In sommige basisteams is het noodhulpdenken nog dominant. Dit trekt zijn wissel op twee 
andere essentiële politietaken: de werkzaamheden van wijkagenten en lokale opsporing. 
Wijkagenten hebben een regisserende functie en moeten zorgen voor lokale verankering. Voor het 
wegzetten van opdrachten is de wijkagent afhankelijk van basispolitiemensen. Dit is lastig omdat een 
deel van de basispolitiemedewerkers meer feeling heeft met het verrichten van noodhulp. Opsporing 
komt eveneens in de verdrukking door de brede politietaak: the urgent before the important. 
Basisteams kampen met kwalitatieve en kwantitatieve tekorten van recherchepersoneel. Dit 
bemoeilijkt het verrichten van opsporingsactiviteiten. Verbinding, signalering en informatie-
uitwisseling zijn cruciaal. Tot slot is in het huidige veranderingsproces belangrijk processen en 
systemen op elkaar af te stemmen om de effectiviteit en de kwaliteit van het politiewerk te 
vergroten. 
 
Externe omgeving: partners en burgers 
Het lokale veiligheidsbeleid is het voorbije decennia enorm versterkt. Dit heeft consequenties voor 
het functioneren van het driehoeksoverleg, voor de verhoudingen tussen lokaal bestuur en politie en 
voor de slagkracht van partners waarmee de politie op lokaal niveau samenwerkt. Partners zijn 
tevreden over de samenwerking maar hebben behoefte aan eenduidige werkwijze van 
basispolitiemensen. Een belangrijk aandachtspunt is het verbeteren van politie-informatie: 
bestuurlijke informatie is ondermaats en het ontbreekt aan duiding. Daarnaast maakt het Openbaar 
Ministerie zich zorgen over de kwaliteit en kwantiteit van recherchepersoneel in basisteams.  
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Burgers tonen zich tevreden over individuele basispolitiemensen en de verbinding die basisteams 
zoeken via social media. Ondanks dat uitten zij kritiek op de terugkoppeling van meldingen, beperkte 
zichtbaarheid, met name politieposten in buitengebieden. Hierdoor komt relatie met burger onder 
druk te staan. 
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Deel 2.  Reactie Lector GGP, op basis van recent onderzoek  
  (Van der Torre en Van Valkenhoef, 2017) 
 
8.  Inleiding 
 
Lokale verankering van de basisteams 
In het ontwerp van de Nationale Politie dienen basisteam te voorzien in het streven naar lokale 
verankering. De gebiedsgebonden politie-visie is terug te vinden in de ambities en inrichting van het 
basisteam. Centraal staat het contextgedreven, probleemgericht en informatie-gestuurd werken, 
waarbij de focus ligt op proactief en preventief handelen. Basisteams zijn ingericht rondom 
wijkagenten en executieve medewerkers hebben een generalistische taakstelling. 
 
In het basisteam beschikken alleen teamchefs over een leidinggevende status. De formele inrichting 
van de basisteams maakt een scherp onderscheid tussen hiërarchische- en operationele sturing. 
Door de hiërarchische concentratie is de span of control van teamchefs (te) groot. Het middenkader 
is fors uitgedund. De ont-bazing van de basisteams past in het streven naar een cultuuromslag: 
minder hiërarchisch en meer vakgericht. De nationalisatie is een combinatie van minder hiërarchie, 
minder middenkader en schaalvergroting. De teamchefs geven sturing aan gezichtsbepalende 
onderdelen van de politie; de basisteams. 
 
Het takkenpakket van de teamchefs is omvangrijk. Teamchefs dienen de reorganisatie in goede 
banen te leiden, krijgen prioriteiten opgelegd van boven en prestaties worden hiërarchisch 
gecontroleerd. Tevens voeren ze overleg met gezagdragers en politici en dienen te zoeken naar 
duidelijkheid in de werkzaamheden van nieuwe functionarissen. Bovendien zijn teamchefs 
verantwoordelijk voor personele zorg (p-zorg), maar hebben ze weinig tot geen ruimte om 
personeelsbeleid te voeren. Intern levert dit problemen op omdat urgente verzoeken vanaf de 
werkvloer blijven liggen. De werkdruk van boven, buiten en binnen en gebrekkige ondersteuning 
leidt tot overbelasting van teamchefs. 
 

9. Commentaar: interessante inzichten en blinde vlek  
 
De reeks peer reviews geven interessante inzichten. Het biedt houvast om zaken die matig of redelijk 
werken te verbeteren. Op dit soort punten – bijvoorbeeld professionele ruimte, het functioneren van 
het middenkader, het optreden van wijkagenten – getuigt de reeks peer reviews van gedegen kennis 
en het levert inzichten voor verbetering. Diverse bevindingen uit de peer-review reeks in basisteams 
stemmen overeen met een in recent verschenen onderzoek van de Politieacademie naar basisteams.  
 
Er bestaat echter een grote blinde vlek in de manier waarop – onder de noemer van de 
gebiedsgebonden politievisie – wordt gedacht over basisteams. Die blinde vlek is zichtbaar in het 
doorlopen peer review-proces. De huidige basisteams zijn de XL-variant van de oude wijkteams die 
vanaf de jaren zeventig werden ingevoerd. Het lokale politiewerk ligt anno 2017 vrijwel volledig in 
handen van geüniformeerde agenten die niet optreden tegen (georganiseerde) misdrijven waarvan 
geen aangifte wordt gedaan. De geringe slagkracht van generalistische politiemensen bij 
misdaadbestrijding laat al ruim dertig jaar veel ruimte bestaan voor criminelen. Het idee dat lokaal 
politiewerk in handen gelegd kan worden van de (generalistische) geüniformeerde politie is een 
hardnekkig element in het Nederlandse denken over politie. Dat heeft doorgewerkt in de inrichting 
van de basisteams. Er is besloten dat er in de basisteams geen behoefte bestaat aan rechercheurs die 
iets anders doen dan de aanpak van (eenvoudige) aangiftecriminaliteit. De gedachte dat bij 
opsporing van georganiseerde ondermijnende criminaliteit – volgens het zogenoemde 
speelveldmodel – effectief samengewerkt kan worden met de districten, loopt spaak.  
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Ook bij de districtsrecherche gaat de aandacht bijna volledig uit naar aangiftedelicten, zoals High 

Impact Crimes.  

 

Vaak wordt geconcludeerd dat de noodhulp het wijkgerichte politiewerk (met een sleutelrol voor 

wijkagenten) verdringt. Dit is waar, maar het is een veel minder groot knelpunt dan een andere vorm 

van verdringing: het geüniformeerde politiewerk (noodhulp én wijkgericht werken) heeft de 

opsporingstaak vrijwel van de kaart geveegd, want het blijft nagenoeg beperkt tot opsporing van de 

veelvoorkomende criminaliteit door circa tien fte, voornamelijk generalisten. Dit is vanwege de forse 

schaalgrootte van de basisteams (167 basisteam versus ongeveer 380 gemeenten in Nederland) een 

groot probleem voor de rechtsstaat en het is een zegen voor georganiseerde criminelen.   

 

De uniform-fixatie is een streep door de rekening van vier belangrijke GGP-ambities en dit wordt 

tijdens gesprekken met teamchefs steeds meer door hen onderkend: 

 

▪ De ambitie om context-gedreven te werken. Immers, veel burgers, wijkagenten en 
burgemeesters/gemeenteambtenaren zien – door het hele land, dus ook in het Noorden en 
op het platteland – veel georganiseerde misdaad. Het basisteam kan hier niet of nauwelijks 
op reageren en kan het ook niet of nauwelijks met succes agenderen op een hoger 
organisatieniveau. 
 

▪ De ambitie om wijkagenten centraal te stellen. Immers, uit onderzoek (Van der Torre e.a., 
2009; Van der Torre en Van Valkenhoef, 2017) blijkt dat wijkagenten in de werkomgeving 
‘veel te veel criminelen’ zien die niet worden aangepakt. Ze geven blijk van een diepen wens 
om opsporingsonderzoek te baseren op hun kennis. Dit gebeurt niet, waardoor de keerzijde 
bestaat uit frustratie en informatieverwerping: veel wijkagenten staken met het verzamelen 
en agenderen van informatie over georganiseerde misdaad met schadelijke lokale effecten, 
want er gebeurt toch zelden of nooit wat mee (en ze hebben nog gelijk ook).    
 

▪ De ambitie om infomatiegestuurd te werken. Niet alleen wijkagenten, maar ook andere 
geüniformeerde agenten zien vaak niet in tot welk gewenst effect het agenderen van lokaal 
zichtbare georganiseerde misdaad zou kunnen leiden. En doen het al te vaak daarom niet 
(meer). 
 

▪ De ambitie om samen te werken met het lokaal bestuur. Steeds meer gemeenten en 
burgemeesters willen georganiseerde criminelen (b.v. criminele families of criminele 
‘buurtkoningen’) aanpakken, maar bij de strafrechtelijke aanpak moet de politie te vaak 
passen: daar verandert een OE Ondermijning niets aan. 

 

Basispolitiemensen – wijkagenten voorop – zien bijna dagelijkse de schadelijke lokale effecten van 

georganiseerde misdaad, zonder dat lokale opsporing een realistische optie is. Het is belangrijk dat 

basisteams in stat zijn om altijd – ook samen met interne en externe partners - te werken aan enkele 

opsporingsonderzoeken op het terrein van lokaal schadelijke georganiseerde misdaad. Dan weten 

(wijk-)agenten die worden geconfronteerd met georganiseerde misdaad zich gesteund vanuit de 

organisatie. Die steun wordt nu gemist. Een andere aanbeveling bestaat uit het opstellen van een 

politieel ondermijningsbeeld. Dat is een overzicht en analyse van de georganiseerde misdaad op 

basisteam-niveau volgens een beproefd format. Dat zet een beweging in gang om de schadelijke 

fixatie op geüniformeerd politiewerk op basisteam-niveau weg te nemen.  
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Bijlage  Overzicht Goede Werkwijzen 
 
Professionele ruimte 

• Een goede werksfeer, wederzijds vertrouwen en waardering in elkaars capaciteiten in het 
basisteam leggen een goede basis om professionele ruimte te geven en te nemen. Het draagt 
bij aan de juiste mind-set van medewerkers zoals zelfreflectie attitude en een motiverende 
en inspirerende leiderschapsstijl biedt kansen om team- en vakmanschap te ontwikkelen. 

• De goede verbinding tussen de teamchefs en het team. Niet alleen door actief te 
participeren en persoonlijk contact te onderhouden met basisteammedewerkers, maar ook 
door adequaat te reageren op signalen vanaf de werkvloer. 

• Een heldere eenduidige visie op contextgedreven werken en de betekenis ervan voor het 
alledaagse politiewerk. Resultaten van contextgedreven werken dienen niet gezocht te 
worden in cijfers en overzichten, maar kunnen worden afgeleid uit indicatoren als hoe vaak 
wordt de burger teruggebeld? 

• De zogeheten ‘bitterbalsessies’, om basisteamleden op de hoogte te stellen van de  
(re-)organisatieveranderingen. 

• Invulling geven aan professionele ruimte door, als basisteammedewerker, zelf acties op touw 
te zetten en met behulp van opgerichte WhatsApp groepen ondersteuning te zoeken voor 
het ontwikkelen en uitvoeren van ideeën.  

• De functionele inrichting van Whatsapp groepen: één voor zakelijke mededelingen en één 
voor sociale aangelegenheden. 

 
Het Middenkader 

• De constructieve interactie tussen teamchefs en operationeel experts. Operationeel experts 
ervaren voldoende ondersteuning bij de invulling en positionering van de nieuwe functie. 
Operationele experts vervullen een centrale plek in het basisteam. De goede werksfeer dient 
benut te worden om onderstaande verbeterpunten te realiseren. 

• De kwaliteit van operationeel experts en de goede werkverdeling tussen teamchefs en 
operationeel experts. Hierdoor ontstaat ruimte voor doorontwikkeling van de 
taakuitoefening en de bedrijfscultuur binnen het basisteam. 

• De getoonde zelfreflectie van de teamleiding en operationeel experts. Ze durven fouten te 
maken om hiervan te leren. Leren-doen-evalueren-opnieuw leren. 

 
Essentiele politietaken:  
 
Optimaliseren en doorontwikkelen 

• Het breed inzetten van specialistische kennis. Hoogstaande specialistische kennis en kwaliteit 
van het Cabro-team wordt gewaardeerd.  

• De kwaliteitscontrole op schriftelijk werk. Stelselmatige controles verhogen de kwaliteiten en 
vaardigheden van individuele medewerkers.  

• De goede workloadverdeling. Incidenten in de wijkzorg tot aan het verhoor worden door een 
persoon afgehandeld. Het gros van basisteammedewerkers ervaart het als prettig dat zij een 
zaak volledig kunnen afhandelen.  

• De werkwijze dat een afgehandelde zaak alleen in de bak mag worden gelegd indien dit 
warm is besproken met de OPCO. 

• Het werkoverleg waarin het verloop van de dag met elkaar wordt besproken. Dit kan zorgen 
dat de beschikbaarheid van meldingen volledig is afgedekt en er tevens op een adequate 
wijze invulling wordt gegeven aan andere taken en voorgenomen werkzaamheden. 
Voorwaarde is dat naast de veiligheidssterkte meer medewerkers in dienst zijn. 

• De inzet en gebruik van een sturingslijst (journaalfunctie). Het werk wordt hierdoor niet 
alleen inzichtelijk, maar het zorgt ook voor een effectieve overdracht. 
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• De open briefing en overdacht waarbij gebruik wordt gemaakt van hedendaagse 
technologische mogelijkheden. Actuele informatie (laatste 24 uur), de sturingslijst 
(journaalfunctie) en overzichten van operationeel coördinator kunnen worden ingebracht bij 
de briefing. Het versterkt het teamgevoel en maakt het mogelijk dat medewerkers 
werkzaamheden bespreken en in gang zetten. Peil of er in het basisteam behoefte is aan 
debriefing.  

• De uitruil van medewerkers uit nabije basisteams voor het bewerkstelligen van een divers 
samengesteld team, overeenstemmend met de bevolkingssamenstelling in de wijken. 

 
Noodhulp 

• Het her- en erkennen van het belang van noodhulp door het gros van de basispolitiemensen, 
als ook de optimale inzet van medewerkers voor deze belangrijke politietaak. 

• Het op basis van lokale kennis, beslissen wie naar welke melding gaat (wijkagent – duo – 
solo). 

• De overgang naar breed politiewerk ontwikkelen en versnellen met behulp van input van 
wijkagenten die ervaren zijn met breed politiewerk. 

 
Wijkagent als regisseur 

• De wijk- en projectagenda die leidend is voor het wijkgericht werken in het basisteam. 
Belangrijke punten uit de wijken worden besproken tijdens de briefing en met de OPCO. 

• De wijkagenten die collega’s selecteren op kwaliteiten, interesses en lokale kennis in relatie 
tot problemen in de wijk en op basis daarvan besluiten wie naar welke melding gaat.  

• De brede inzetbaarheid van basisteammedewerkers waardoor de wijkagenten ontlast 
worden. 

• Het koppelen en het betrekken een groep medewerkers aan de wijk. De wijkagent deelt 
informatie via het ‘warme’ communicatiemiddel WhatsApp, waardoor medewerkers 
geïnformeerd blijven en de verwachtingen helder zijn. 

 
Opsporing 

• Het betrekken van basispolitiemensen om het opsporingsproces op adequate wijze in te 
richten. Dit zorgt voor waardering.  

• Het verbinden van contextgedreven werken en een goede werkverdeling in het 
opsporingsproces waardoor zaken sneller afgehandeld kunnen worden. 

 
Externe omgeving 

• De korte lijnen en een heldere werkverdeling tussen het lokaal bestuur (burgemeesters en 
veiligheidsambtenaren) en politie (teamchefs en operationeel experts). Er is sprake van 
directe en goede afstemming tussen het lokaal gezag en de politie. Ook op operationeel 
niveau met toezichthouders en BOA’s (bijvoorbeeld jeugdboa’s in bepaalde wijken). Het is 
een goede basis om projectmatig beter te worden. 

• Het investeren in het lokale veiligheidsnetwerk. Basispolitiemensen weten publieke en 
private partners steeds beter te vinden. Een goede samenwerking kan ervoor zorgen dat de 
politie zich kan focussen op haar kerntaken. 

• Het gezamenlijk met partners volgen van een cursus. Dit vergroot de kennis van 
politiemensen over het specifieke onderwerp en tegelijkertijd is er gelegenheid om te 
investeren in relatie met partners. 

• Het versterken van de binding met de lokale samenleving door te investeren in 
contextgedreven werken. De lokale betrokkenheid van medewerkers, snelle (in de lopende 
dienst) afhandeling van meldingen en in contact staan zorgt voor waardering onder burgers. 
Even uitstappen tijdens normale dienst en contact maken met burgers is slim politiewerk en 
levert geen extra planningsproblemen.  
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• De ruimte die enkele collega’s krijgen om actief te zijn op social media (twitter en facebook), 
zodat zij aan de burger kunnen laten zien wat het dagelijkse werk van de politie inhoud en 
via deze kanalen kunnen communiceren met burgers. Dit versterkt de binding met de 
samenleving. 

• Het direct afhandelen klantverzoeken door medewerkers Service & Intake. Terugkoppeling, 
telefonisch of face-to-face, versterkt de relatie met de burger en het vertrouwen in de 
politie. 

• Het verstrekken van wijkbudgetten. Burgers krijgen waardebonnen en mogen hiermee 
stemmen op wijkverbeteringsprojecten. 
 

 
 
 
 
 


