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Voorwoord 
 
De komst van de nationale politie betekent een ambitieuze reorganisatie van een van de 
belangrijkste democratische instituties in ons land. Als universitaire onderzoeksgroep zijn wij 
wetenschappelijke neutraliteit verplicht en hebben wij met grote zorgvuldigheid de verschillende 
aspecten en implicaties in kaart gebracht voor een scala van stakeholders van de nationale politie. 
Het resultaat is een collectie van 142 constructen, met een indicatorenlijst van meer dan 1700 
indicatoren. Hieruit zullen keuzes gemaakt moeten worden voor bepaalde thema’s en doeleinden 
voor de evaluatie.  
 
Wij stellen voor drie types van evaluaties te onderscheiden, namelijk een effect-, een 
implementatie- en een procesevaluatie. De effectevaluatie moet erop gericht zijn te meten of de 
beoogde effecten van de nationale politie daadwerkelijk bereikt zijn. De implementatie-evaluatie is 
erop gericht om te controleren of de beloofde structuren ook als zodanig zijn ingericht. De 
procesevaluatie krijgt een cruciale rol in ons voorstel. Op onderwerpen die van bijzonder 
democratisch belang zijn (bv. politiek-bestuurlijke aspecten van beheer, gezag of de positie van de 
burgemeester), stellen wij voor diepgaand onderzoek uit te voeren door middel van zogenaamde 
casus, die kunnen meten hoe de wet in de praktijk functioneert. Casus zijn ook aan te bevelen bij 
onderwerpen die een bijzondere rol gespeeld hebben bij de keuze voor de invoering van de 
nationale politie, zoals een wijziging in de verantwoordelijkheid over het beheer, harmonisering van 
ICT, de efficiëntie van de bedrijfsvoering, inspelen op grote incidenten, of de internationale positie 
van de Nederlandse politie. De procesevaluatie moet, baserend op de resultaten van de 
effectevaluatie en implementatie-evaluatie, vooral een constructieve functie vervullen en de politie 
en haar ketenpartners hierbij wetenschappelijk begeleiden, zodat aan de ene kant alle aspecten van 
de wet kritisch worden geëvalueerd en aan de andere kant de wet ook daadwerkelijk in de praktijk 
kan worden opgezet zodat ze haar einddoel bereikt.  
 
Onze projectgroep is dank verschuldigd aan het WODC, waarmee in uitstekend overleg is 
samengewerkt. Ook de samenwerking met de Commissie Evaluatie Politiewet 2012 onder 
voorzitterschap van prof.dr. A.H.G. Rinnooy Kan (verder aan te duiden als Commissie Rinnooy Kan) 
hebben we als constructief en waardevol ervaren, waarvoor we de commissieleden willen danken. 
Daarnaast willen we de respondenten binnen de politieorganisatie bedanken die bereid waren om 
op korte termijn hun kostbare tijd, juist ten tijde van reorganisatie, beschikbaar te stellen. Wij 
danken ook de externe stakeholders die uitgebreide informatie hebben gegeven over de dynamiek 
van de samenwerking met de politieorganisatie, zowel in het heden als in het verleden. Zonder de 
combinatie van intensieve interviews, en de vele schriftelijke documenten die we beschikbaar 
kregen, hadden wij onze doelstellingen voor het opstellen van het evaluatieontwerp nooit kunnen 
bereiken. Wij zijn erkentelijk voor het gestelde vertrouwen. 
 
Wij waren onder de indruk van de grote betrokkenheid van vrijwel alle geïnterviewden bij het thema 
nationale politie en de interesse in en openheid voor wetenschappelijk onderzoek. De bereidheid 
voor kritische zelfreflectie, juist van mensen die intensief en met grote passie aan de nationale 
politie meebouwen of direct als ketenpartners bij de nationale politie betrokken zijn, was een 
bijzondere ervaring. 
 
 
 
 
Gabriele Jacobs, projectleider 
Erasmus Universiteit 
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Samenvatting 
 
Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een ontwerp opgesteld voor de evaluatie van de Politiewet 
2012. Het ontwerp beschrijft een reconstructie van de beleidstheorie die ten grondslag ligt aan de 
politiewet. Hierbij wordt een plan van aanpak gepresenteerd voor de evaluatie van de nationale 
politie, inclusief een evaluatieontwerp met meetbare indicatoren. Het onderzoek heeft 
plaatsgevonden in de periode februari tot en met september 2014 en is uitgevoerd onder 
begeleiding van de Commissie Rinnooy Kan.  
 
Aan hand van de reconstructie van de beleidstheorie zijn relevante constructen en bijhorende 
indicatoren geïdentificeerd waarbij er een splitsing is gemaakt tussen de implementatiemeting, de 
effectmeting en de procesmeting.  
 
Dit rapport presenteert een flexibel evaluatieplan. Wij stellen voor de evaluatie vooral op de output 
en outcome (effectmeting) te richten. De input en throughput elementen (implementatiemeting) 
moeten alleen meegenomen worden als onverwachte effecten bij de effectmeting naar voren 
komen. Naast deze effectmeting, welke kostenbesparend kan zijn door het gebruik van bestaande 
bronnen, stellen wij voor om bij bepaalde onderdelen de diepte in te gaan met een procesevaluatie, 
die stakeholdersperspectieven en complexe interacties in beeld brengt. Deze procesevaluatie dient 
als managementtool om de implementatie van de nationale politie, waar nodig, bij te sturen. Voor 
de procesevaluatie stellen wij voor casusonderzoek uit te voeren op bepaalde aandachtspunten uit 
de beleidstheorie of op geselecteerde onderwerpen die het bestuur en de aansturing van de politie 
betreffen. Een procesevaluatie is ook relevant als bepaalde effecten en/of implementaties niet 
volgens de beleidstheorie uitpakken. 
 

Summary 
Erasmus University Rotterdam has developed a blueprint for the evaluation of the Dutch national 
police (Police Act 2012). This report describes a reconstruction of the policy theory underlying the 
introduction of the national police and presents a plan for its evaluation. The research leading to this 
report took place in the period from February to September 2014 and was conducted under the 
guidance of the Commission Rinnooy Kan.  
 
Based on  the reconstruction of the policy theory indicators for the assessment of its validity have 
been identified. The indicators are subdivided into effect measures, implementation measures and 
process measures.  
 
This report suggests a flexible evaluation approach. In the first instance, we propose to focus on 
output and outcome measures (effect evaluation). An evaluation focusing on input and throughput 
factors (implementation evaluation) should be conducted only when unexpected results emerge in 
the effect evaluation. We further propose an in-depth process evaluation, which systematically 
brings into view disparate stakeholder perspectives and complex interactions. Such a process 
evaluation provides  a management tool to inform adjustments in the implementation of the 
national police. For the process evaluation, we propose cases, which focus on specific aspects of the 
policy theory or on selected topics which concerns the governance and control of the police. A 
process evaluation also gains importance, in case effects and/or implementations deviate from 
expectations described in the policy theory. 
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1.  Inleiding 

1.1. Aanleiding voor dit onderzoek  
Op 1 januari 2013 heeft Nederland een nieuw politiebestel gekregen, dat zijn legitimatie kent in de 
Politiewet 2012 (verder aan te duiden als Politiewet). De wetswijziging betekent een grote 
reorganisatie van het politiebestel. Het gezag, zoals dat al sinds jaar en dag wettelijk is geregeld, is 
niet veranderd1. Het beheer is gecentraliseerd en de uitvoering daarvan is voor een belangrijk deel 
ondergebracht in het Politiediensten centrum (PDC), een ondersteunende dienst in de zin van artikel 
25, eerste lid, onder c. Het gaat hierbij om bedrijfsvoeringstaken die in het vorige bestel per korps of 
centraal bij de VTSPN waren georganiseerd. In de huidige situatie betreffen deze taken personeel, 
informatievoorziening (ICT), facilitair management (waaronder inkoop en huisvesting) en 
communicatie. Het doel van het centraal aansturen vanuit één organisatie is de verbetering van de 
efficiëntie en effectiviteit van de bedrijfsvoering, bundeling van kennis en expertise en 
standaardisatie van taken en processen. De vorming van het PDC speelt een centrale rol om de 
beoogde effecten en de geplande besparingen te realiseren2. 
 
De kernwaarde van de politie ‘waakzaam en dienstbaar’ is onveranderd gebleven. Deze missie wil de 
politie vervullen door mensen en goederen te beschermen, ongeoorloofd gedrag te begrenzen en 
gewenst gedrag te ondersteunen. Van politiemensen wordt verwacht dat ze integer, betrouwbaar, 
moedig en verbindend zijn. De missie en kernwaarden zijn vertaald naar de doelen die de inrichting 
van de nationale politie beoogt: bijdragen aan het veiliger maker van Nederland en ruimte bieden 
voor de professionaliteit van de politie en de politiemedewerkers. De nationale politie moet leiden 
tot betere politieprestaties, tot een groter vertrouwen van de burgers in de politie en tot een korps 
dat als een eenheid functioneert.  
 
De motivatie voor deze wetswijziging vindt zijn oorsprong in de evaluatie van het politiebestel door 
de stuurgroep Evaluatie Politieorganisatie3 in 2005, die een evaluatie van het regionale politiebestel 
heeft uitgevoerd4. De conclusies uit deze evaluatie waren dat de politieorganisatie verbrokkeld was, 
onvoldoende samenwerking kende, geen eenheid vormde en dat er grote verschillen tussen de 
politiekorpsen bestonden in taakuitvoering en werkwijzen5. De algemene conclusie was dan ook dat 
een fundamentele wijziging van het politiebestel noodzakelijk was. Het toenmalige kabinet deelde 
de opvattingen van de stuurgroep. In een kabinetsstandpunt werden de contouren voor een nieuw – 
landelijk – politiebestel op hoofdlijnen geschetst. Kernpunten waren de eenheid van beheer en het 
meer in evenwicht brengen van de nationale, regionale en lokale belangen. Over dat 
kabinetsstandpunt is begin 2006 met de Tweede Kamer van gedachten gewisseld. Eind 2006 is een 
wetsvoorstel voor nationale politie ingediend maar nog voordat de behandeling kon plaatsvinden, 
viel het kabinet.  
 
Het opvolgende kabinet heeft de Tweede Kamer verzocht de behandeling van dit wetsvoorstel op te 
schorten. In het Coalitieakkoord was overeengekomen dat de samenwerking en het 
gemeenschappelijke functioneren van de politie binnen het regionale politiebestel moest worden 
verbeterd en dat indien met de samenwerking onvoldoende voortgang en resultaat zou worden 
behaald, de behandeling van het wetsvoorstel tot invoering van een landelijk politiebestel, herijkt op 
basis van de dan ontstane situatie, zou worden voortgezet. Met de korpsbeheerders werden 

                                                           
1
 Kamerstukken II, 30 880, nr. 11. 

2
 Kamerstukken II 2011-2012, 30 880, nr. 14, p. 11 (NV II). 

3
 Lokaal verankerd, nationaal versterkt (2005). Stuurgroep Evaluatie Politieorganisatie. 

4
 Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO). 

5
 Kamerstukken II 1997-1998, 25 195, nr.8. 
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specifieke afspraken gemaakt over de betere samenwerking en het gemeenschappelijk functioneren. 
De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) zou de realisatie van deze afspraken monitoren. 
Na een redelijk positief rapport in 2008 trok de IOOV in het vervolgonderzoek naar de 
samenwerkingsafspraken in 2010 de algemene conclusie dat de beoogde betere samenwerking 
tussen de korpsen onvoldoende was gerealiseerd evenmin als de beoogde verbetering van het 
gemeenschappelijk functioneren van de Nederlandse politie. Het kabinet onderschreef deze 
conclusies en besloot de bestaande 25 korpsen samen te voegen tot één nationale politie met tien 
regionale eenheden. De centrale gedachte is dat door een centraal beheer efficiëntie en effectiviteit 
zouden kunnen stijgen met positieve gevolgen voor zowel de kwaliteit van het politiewerk en 
daarmee zowel de objectieve als de subjectieve veiligheid. Hiermee wordt beoogd een aanzienlijke 
kostenbesparing te realiseren en capaciteit vrij te maken voor operationele taken zoals lokale 
verankering van de politie. Ook zou door de inzet van informatiegestuurde opsporing, criminaliteit 
eerder, gezamenlijk en efficiënter moeten worden opgespoord en daarmee de veiligheid voor de 
burger worden vergroot. Door het beheer te centraliseren bij één korpsbeheerder zou er sprake 
moeten zijn van een reductie van de bestuurlijke drukte ten aanzien van de politie. De problemen en 
knelpunten, zoals in het vorige politiebestel zijn ervaren, zouden met de komst van een nationale 
politie tot het verleden moeten behoren6. De wetgever verwacht dat met de komst van de nationale 
politie de uniformiteit, de standaardisatie en de harmonisatie binnen de politie worden versterkt en 
zou er een einde moeten komen aan de verschillende ‘eigen koninkrijkjes’ binnen de sector7.  
 
Artikel 74 van de Politiewet 2012 bepaalt dat de minister van Veiligheid en Justitie binnen vijf jaar na 
inwerkingtreding van de wet aan de Staten-Generaal een verslag dient te sturen over de 
doeltreffendheid en de effecten van de wet in de praktijk. Tijdens de behandeling van de Politiewet 
2012 in de kamer zijn er twee meetmomenten door de minister toegezegd. Als eerste een complete 
evaluatie van het wetsontwerp, vijf jaar na de inwerkingtreding van de wet en als tweede een 
afzonderlijke evaluatie ten aanzien van Oost-Nederland, drie jaren na inwerkingtreding van de wet. 
Ook zijn er door de minister toezeggingen gedaan op het gebied van evaluatie bij de behandeling 
van het wetsvoorstel inzake andere verbeteringen, zoals onder andere de evaluatie gerechtelijke 
kaart en de justitiële oriëntatie van de politie8. 
 
De evaluatie van de Politiewet zal in drie fasen plaatsvinden. De eerste fase is het opstellen van een 
evaluatieontwerp. De tweede fase is de evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van de wet 
in de regionale eenheid Oost-Nederland. De derde fase tenslotte is de evaluatie voor geheel 
Nederland. In dit voorstel voor het evaluatieontwerp onderscheiden we 3 foci: focus op de effecten 
(alle aspecten die resultaten, cultuur, gedragsveranderingen en omgevingseffecten beschrijven), 
focus op de implementatie (aspecten die het bouwen van de nationale politie beschrijven zoals 
structuur, procedures en takenbeschrijving) en focus op het proces (dit omvat het proces van de 
implementatie waarbij onbedoelde neveneffecten en omgevingsvariabelen een rol spelen). In 
afbeelding 1 tonen we de verschillende foci met aspecten die gemeten worden. In paragraaf  5.2.1 
wordt hier in detail op ingegaan.  
 
 

                                                           
6
 Muijen, P.J.D.J. (2013). Politiewet 2012. Zutphen: Paris.   

7
 www.acp.nl, geraadpleegd op 31 augustus 2014.  

8
 Kamerstukken II 2012,  33 368, nr. 27 en Kamerstukken I 2012, 30 880. 
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Afbeelding 1. Drie foci in het evaluatieontwerp 

De gehele evaluatie van de nationale politie zal worden uitgevoerd door de Commissie Rinnooy Kan. 
Deze commissie gaat leiding geven aan het evaluatieonderzoek naar de nationale politie en zal de 
onderzoeksverslagen met haar aanbevelingen aan de minister doen toekomen. Bij de aanbesteding 
van het wetenschappelijk onderzoek voor de commissie wordt ondersteuning  verleend door het 
Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC). 
 
De Erasmus Universiteit heeft de opdracht van de Commissie Rinnooy Kan gekregen om de eerste 
fase van de evaluatie vorm te geven. Dit rapport is de eindrapportage van deze fase, waarbij we het 
evaluatieontwerp van de Politiewet 2012 opleveren. 
 

1.2. Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 gaat in op de onderzoeksvragen, waarbij we drie onderdelen onderscheiden. 
Onderzoeksvragen 1, 2 en 3 gaan in op de reconstructie van de beleidstheorie en de veronderstelde 
werking van de wet. Vragen 4 t/m 7 geven inzicht in het opstellen van meetbare indicatoren, die 
valide en betrouwbare uitspraken doen over de belangrijkste elementen uit de beleidstheorie. 
Vragen 8 en 9 zijn bedoeld om een adequaat design op te stellen door de juiste indicatoren te volgen 
met tijdsreeksen en mogelijke trendbreuken. Afhankelijk van de probleemstelling en de gekozen 
onderzoeksvariant gebruiken we verschillende methoden van dataverzameling en data-
analysemethoden. In hoofdstuk 2 beschrijven wij de algemene aanpak van ons onderzoek.  
 
Hoofdstuk 3 is de reconstructie en toetsing van de beleidstheorie. We bespreken als eerste de 
methodieken, die gebruikt zijn voor de reconstructie van de beleidstheorie en de empirische- en 
theoretische toetsing. Vervolgens gaan we in op de opbouw van de nationale politie, waarbij onder 
andere de inrichtingsprincipes, het nieuwe bestel en verschillende stakeholders aan bod komen. In 
de reconstructie tonen we de structuur van de politiewet en de doelen van de nationale politie. We 
beschrijven de afspraken die zijn gemaakt bij de behandeling van de wet en de ontwikkelingen die 
van invloed zijn op de inrichting van de nieuwe organisatie. We geven een samenvatting van de 
empirische bevindingen die zijn verkregen door het afnemen van interviews met verschillende 
stakeholders binnen en buiten de politie. De resultaten en aannames uit de reconstructie en 
interviews worden vervolgens theoretisch getoetst aan bevindingen uit academische vakliteratuur.  
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In hoofdstuk 4 bespreken we de aanpak bij de identificatie van indicatoren. We bespreken de 
gebruikte methodieken en stappen, om duidelijk te maken op welke bronnen en analyses de 
opbouw van het plan is gebaseerd. De volledige lijst van de geïdentificeerde indicatoren is 
opgenomen in de appendix, behorende bij deze rapportage.  
 
Hoofdstuk 5 geeft het ontwerpplan voor de evaluatie. Ook hier bespreken we de aanpak bij het 
opstellen van het ontwerp, behandelen we de complexiteit van de variabelen en bespreken we 
bestaande evaluaties. Dit hoofdstuk omvat een procesmodel voor de uitvoering van de evaluatie en 
de beschrijving van indicatoren voor de meting van de beoogde effecten zoals genoemd door de 
minister en de politie zelf. De mate van complexiteit is per indicator aangegeven zodat een 
beredeneerde keuze mogelijk wordt gemaakt bij de uiteindelijke uitvoering van de evaluatie. Waar 
mogelijk beschrijven we al bestaande evaluaties en bronnen voor de meting van de beoogde 
effecten. In dit hoofdstuk is een voorstel opgenomen om casusgewijs in de praktijk te toetsen of de 
wet werkt zoals de wetgever het heeft bedoeld. We bespreken de onderdelen die 3 jaar na 
inwerkingtreding van de wet zullen worden geëvalueerd. De volledige lijst van de geïdentificeerde 
indicatoren met mogelijke bronnen en bestaande evaluatieonderzoeken, is opgenomen in de 
appendix behorende bij deze rapportage.  
 
In de bijlagen van dit rapport zijn opgenomen: 

Bijlage A: Interview template voor de semigestructureerde interviews 
Bijlage B: Risicoanalyse 

 
In de appendix, een separaat document behorende bij deze rapportage, zijn opgenomen:  

Bijlage C: Geselecteerde indicatoren van de effectmeting  
Bijlage D: Geselecteerde indicatoren van de implementatiemeting  
Bijlage E: Lijst van gevonden evaluatieonderzoeken naar onderwerpen in de nationale politie 
Bijlage F: Volledige lijst van indicatoren  
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2. Onderzoeksaanpak  

2.1. Onderzoeksvragen 
Aan de hand van de startnotitie9 zijn er 9 vragen geformuleerd die de basis vormen voor deze 
rapportage. Aan de hand van deze onderzoeksvragen komen op systematische wijze alle relevante 
elementen aan de orde voor het opstellen van het evaluatieontwerp.  
 
In onze aanpak zijn de 9 onderzoeksvragen opgedeeld in 3 stappen: 

Stap A: Reconstructie van de beleidstheorie (vragen 1 t/m 3) 
Stap B: Identificatie en definitie van meetbare indicatoren (vragen 4 t/m 7)  
Stap C: Ontwerp evaluatieplannen (vragen 8 en 9) 

 
Elk stap is geoperationaliseerd en gekoppeld aan een of meerdere specifieke methoden van aanpak. 
In de volgende drie tabellen zijn de vragen samen met hun operationalisatie en methode(n) 
beschreven. Bij elke vraag wordt verwezen naar de paragraaf in deze rapportage waar de resultaten 
en bevindingen zijn opgenomen.  

 

Stap A: Reconstructie van de beleidstheorie 
Vraag in startnotitie Operationalisatie Gekozen onderzoeks-

methoden 
Waar 

te 
vinden 

Vraag 1: Welke relaties 
worden verondersteld in de 
Politiewet 2012 en bij de 
inrichting van de nationale 
politie?   

Reconstructie van de veronderstellingen 
van de beleidstheorie; expliciete en 
impliciete veronderstellingen worden 
meegenomen in een stelsel van relaties 
die in een schematische weergave 
worden gepresenteerd baserend op een 
beleidswetenschappelijke aanpak. 

Analyse van formele en 
informele 
documenten, 
interviews met 
stakeholders. 

3.3 

Vraag 2: Welke onbedoelde 
neveneffecten zouden 
kunnen optreden? 

Identificatie van effecten die niet 
impliciet of expliciet in de beleidstheorie 
zijn opgenomen: 
1. als gevolg van een onvolledige of 

incoherente beleidstheorie; 
2. als gevolg van het veranderproces 

zelf als reactie van medewerkers of 
stakeholders op de verandering; 

3. als gevolg van andere en simultane 
veranderprocessen binnen de 
politie; 

4. als gevolg van veranderingen in de 
omgeving van de politie. 

Gelijk aan vraag 1.  
Verder wordt een lijst 
van projecten 
geselecteerd op basis 
van vermoedelijk 
effect op de relevante 
indicatoren zoals 
opgenomen in het 
definitieve 
evaluatieplan. 
 

3.4 

Vraag 3: Is er evidentie te 
vinden in literatuur dat de 
veronderstelde relaties ook 
echt (kunnen) bestaan? 

Toetsen van de validiteit beleidstheorie 
door: 
1. empirische toets van specifieke 

aannames in de wet; 
2. een theoretische toets gebaseerd 

op relevante literatuur (algemene 
validiteit van de beleidstheorie). 

Validatie gebaseerd op 
ervaringen/percepties 
van mensen binnen en 
buiten de politie en op 
theorieën en 
wetenschappelijke 
kennis over 
organisatorische 
veranderingen. 

3.5 

                                                           
9
 Startnotitie vormgeving evaluatie nationale politie. WODC. 2014. 



11 
 

 
Stap B: Identificatie en definitie van meetbare indicatoren 

Vraag in startnotitie Operationalisatie Gekozen onderzoeks-
methoden 

Waar 
te 

vinden 

Vraag 4: Welke indicatoren 
kunnen we op basis van de 
beleidstheorie 
onderscheiden? Worden 
deze reeds vastgelegd, of is 
nieuw onderzoek nodig? 

Stap 1: Identificatie van indicatoren 
zoals geformuleerd in de beleidstheorie. 
Stap 2: Identificatie van de manier 
waarop informatie over deze 
indicatoren kan worden verzameld. 

Stap 1: verzamelen 
indicatoren uit 
relevante documenten. 
Stap 2: overzicht van 
relevante indicatoren 
die zijn verzameld vóór 
de invoering 
(nulmeting) en na de 
introductie. Een 
overzicht van eerdere, 
lopende of 
toekomstige evaluaties 
en verzamelde data.  

4.2 

Vraag 5: Zijn de indicatoren 
betrouwbaar en valide, is er 
enige zekerheid dat deze 
ook in de toekomst 
beschikbaar zijn? 

Toetsing kwaliteit van de indicatoren 
met de volgende stappen: 
1. vastlegging generieke 

beschikbaarheid; 
2. gescheiden risicoanalyse voor de 

diverse indicatoren; 
3. context waarin verschillende 

stakeholders aan dezelfde indicator 
een andere waarneming en 
waardering koppelen. 

Analyse van 
documenten en 
bestaande evaluatie- 
onderzoeken; 
methodische en 
theoretische toetsing; 
stakeholder- 
interviews, krachten-
veldanalyse. 

5.2 

Vraag 6: Zijn er tijdreeksen 
beschikbaar en kunnen we 
daar vertrouwen in hebben 
(denk aan trendbreuken 
e.d.)? 

Presenteren van duidelijke strategieën 
hoe er omgegaan dient te worden met 
zowel potentiële bedreigingen voor de 
stabiliteit als de validiteit van de 
indicatoren in de tijd. 

Gelijk aan vraag 5. 
 

5.2 

Vraag 7: Welke extra 
onderzoeken zijn 
noodzakelijk? 

Lijst van nieuw te verzamelen gegevens. Baserend op resultaten 
van vragen 4 tot 6. 

4 

 
Stap C: Ontwerp evaluatieplannen 

Vraag in startnotitie Operationalisatie Gekozen onderzoeks-
methoden 

Waar 
te 

vinden 

Vraag 8: Op welke wijze 
kunnen plausibele 
uitspraken worden gedaan 
over de doeltreffendheid en 
de effecten van de wet? 

1. Ontwikkeling van een 
multidisciplinair theoretisch model, 
dat de middel-activiteit-prestatie- 
keten afbeeldt. 

2. Ontwikkeling van een systeem van 
valide indicatoren en systematisch 
toetsen van een set van alternatieve 
verklaringen om de 
doeltreffendheid en doelmatigheid 
van de wet te kunnen beoordelen. 

Opstellen van een 
evaluatiemodel 
baserend op de 
resultaten van de 
eerdere vragen. 

5.1 
5.2 

 

Vraag 9: Welke 
onderzoeken moeten op 
welke tijdstippen worden 
uitgevoerd om: 

 uitspraken te kunnen 

1. Indicatorenset op basis van de 
reconstructie van de beleidstheorie 
en ons theoretisch evaluatiekader 
met bestaande, maar ook nieuw te 
verzamelende data: 

Opstellen van de twee 
gedetailleerde 
evaluatieplannen 
(nationale politie in het 
geheel en eenheid 

5.4 
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doen over de 
doeltreffendheid en de 
effecten van de wet in 
de regionale eenheid 
Oost-Nederland over 3 
jaar?;  

 uitspraken te kunnen 
doen hierover over 5 
jaar? 

2. Evaluatieplan Oost-Nederland.   Oost-Nederland). 

 

2.2. Algemene aanpak  
De drie stappen en hun operationalisering creëren een logische volgorde van onderzoeksmethoden. 
Deze algemene aanpak zoals gevolgd in ons onderzoekstraject is weergegeven in afbeelding 2. 
 

 
Afbeelding 2: Overzicht algemene aanpak en methoden voor het opstellen van het evaluatieplan 



13 
 

3. Reconstructie en toetsing 
beleidstheorie  (stap A, vragen 1-3) 

3.1. Beschrijving van de methoden  

3.1.1. Reconstructie beleidstheorie 
De reconstructie van de beleidstheorie is een invulling van de eerste onderzoeksvraag en geeft de 
formele argumenten die leiden naar de doelen van de nationale politie. De reconstructie beschrijft 
de veronderstellingen in relaties tussen de invoering van de nationale politie en de beoogde 
resultaten. Om de centrale probleemstelling en de daarbij afgeleide onderzoeksvragen te 
beantwoorden, zijn voor dit gedeelte verschillende methoden van onderzoek gehanteerd. De keuze 
van verschillende methoden maakt het mogelijk resultaten onderling te vergelijken (triangulatie) en 
zo de validiteit en betrouwbaarheid van individuele resultaten te toetsen. 
 
Voor de reconstructie van de beleidstheorie hebben we ons gericht op de wet zelf, die als 
framework fungeert, en het Inrichtingsplan en Realisatieplan van de nationale politie, die een 
invulling zijn van de wet. Daarnaast zijn relevante documenten meegenomen die horen bij de 
behandeling van de Politiewet. 
 

 Politiewet 2012. 

 Regeerakkoord, opgesteld door Tweede Kamerfracties. Leidraad voor beleid kabinet. 

 Jaarplannen politie: aanscherping van Wet NP, regeerakkoord onder invloed van o.a. 

maatschappelijke ontwikkelingen. 

 Inrichtingsplan NP 2012, organisatieplan nationale politie. 

 Realisatieplan NP, 2012, uitvoeringsplan nationale politie.  

 Beleidsplan regionale eenheid: Opgesteld door regio (samen met burgemeester en hoofdofficier van 

justitie daar waar wordt ingegaan op bovenlokale vraagstukken). 

 Vaststelling nieuwe politiewet, nota van wijziging, TK 30880, nr. 11. 

 Vaststelling nieuwe politiewet, memorie van toelichting, TK 30 880, nr. 3. 

 Vaststelling nieuwe politiewet, memorie van antwoord, TK 30 800, E. 

 Vaststelling nieuwe politiewet, gewijzigd voorstel van wet, EK 30 800, B. 

 Wassenaarnotitie, notitie voor de tweede strategische conferentie Nationale Politie, vastgesteld 

21/11/11, Wassenaar. 

 Kaderbrief Politie, april 2014. 

 Rapport Nationale Politie op koers, 2013, rapportage Inspectie Veiligheid en Justitie. 

 Kamerstukken parlementaire behandeling en uitgebrachte adviezen, vragen Kamerleden, brieven 

minister,  doelmatigheidsonderzoeken. 

 Sturing op de politie, 2014. De structuur op 1 januari 2014, regioburgemeesters. 

 BAVP 2013-2017 2013-12-13 versie 1.0. 

 Brief_Aanvalsprogramma_Informatievoorziening_Politie_2011-2014. 

 Aanvalsprogramma IV. Politie 2011-2014. 

 
Om de reconstructie structuur te geven hebben we gekeken naar de strategische doelen en de 5 
inspanningenclusters die zijn benoemd in het inrichtingsplan van de nationale politie. De 5 clusters 
worden gebruikt om de inrichting van de nieuwe organisatie in werking te brengen 
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(inspanningencluster 1 t/m 4) en geprioriteerde doelen te verwezenlijken (inspanningencluster 5). 
Deze clusters hebben de volgende thema’s: 

 Strategische doelen; 

 Cluster 1: Personele reorganisatie. 

 Custer 2:  De vorming van het politiedienstencentrum (PDC). 

 Cluster 3: Het realiseren van een betere informatievoorziening en ICT. 

 Cluster 4: Het feitelijk inrichten van de nationale politie en het in werking brengen van die 
inrichting. 

 Cluster 5: Het realiseren van tien geselecteerde operationele doelen. 
 
Wij hebben een documentanalyse uitgevoerd om een volledig beeld van de effecten vast te leggen, 
concepten van het beleid transparant te krijgen en de veronderstellingen te vinden die in de 
betreffende documenten liggen besloten. Verschillende documenten zoals het Realisatieplan en 
Inrichtingsplan zijn op systematische wijze geanalyseerd. In het Realisatieplan zijn bijvoorbeeld 21 
hoofdcategorieën geïdentificeerd, waarvan er 6 zijn opgedeeld in subcategorieën (totaal 89), leidend 
tot in totaal 1428 gecodeerde stukken tekst. Waar relevant, zijn stukken tekst meerder keren 
gecodeerd, bv naar doelen, indicatoren en cultuur. De belangrijkste hoofdcategorieën die we 
hebben kunnen onderscheiden zijn de strategische doelen (met daaronder de tactische en 
operationele doelen) en de effectenketen van doelmatigheid en doeltreffendheid (met daaronder de 
middelen, activiteiten, resultaten en omgevingseffecten).  
 
De veronderstellingen uit de documenten zijn gevalideerd en aangevuld met informatie uit 
interviews met mensen binnen de politie en met stakeholders buiten de politie (te vinden in 
hoofdstuk 3.4). De analyse en samenvatting van verschillende bronnen hebben geleid tot een meta-
overzicht van de reconstructie van de beleidstheorie (afbeelding 3). Een gedetailleerde uitwerking 
van veronderstellingen in het overzicht van de verschillende clusters (afbeelding 4A tot en met 4E). 

3.1.2. Toetsing beleidstheorie 
Met de toetsing van de beleidstheorie analyseren en omschrijven we de veronderstellingen van de 
wetgever over de verwachte effecten van de wet. De toetsing omvat twee aspecten. Het eerste 
aspect is een empirische toetsing die berust op de interviews die zijn gehouden met verschillende 
stakeholders en de inhoudelijke verrijking door het afstemmen met de klankbordgroep. Het tweede 
aspect betreft een theoretische toetsing waarbij de theoretische inzichten uit o.a. de 
(organisatie)psychologie en criminologie worden gebruikt om na te gaan in welke mate de 
veronderstellingen door wetenschappelijke kennis worden ondersteund. Om de centrale 
probleemstelling en de daarbij afgeleide onderzoeksvragen bij de toetsingen te beantwoorden, zijn 
voor dit gedeelte verschillende methoden van onderzoek gehanteerd. De keuze van verschillende 
methoden maakt het mogelijk resultaten onderling te vergelijken (triangulatie) en zo de validiteit en 
betrouwbaarheid van individuele resultaten te toetsen. 
 
De empirische toetsing is gedaan middels semigestructureerde interviews (zie bijlage A voor 
interview template), waar is vastgesteld op welke wijze de nieuwe organisatie inhoud en vorm heeft 
gekregen. We hebben een beeld van de vorige organisatie en de huidige organisatie en het 
politiebeleid verkregen door middel van 18 diepte-interviews met 24 mensen. Deze interviews 
hebben plaatsgevonden met: 

 9 deskundigen op strategisch niveau en 1 medewerker op operationeel niveau binnen de 
politie; 

 3 stakeholders (‘belanghebbenden van de politie’);  

 12 ketenpartners (‘politie werkt er mee samen’).   
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De keuze van alle geïnterviewde personen is gebaseerd op hun status als experts in politiewerk –
intern dan wel vanuit een extern perspectief samenwerkend met de politie. Omdat de politiewet 
een strategische heroriëntatie inhoudt, zijn deze experts vooral personen op strategisch niveau 
binnen de politie of binnen organisaties die als ketenpartners fungeren. Omdat de ketenpartners 
een belangrijke rol hebben in het nieuwe politiestelsel, zijn politie en ketenpartners in gelijke mate 
benaderd en in de empirische toetsing betrokken. De volgende lijst geeft een overzicht van de 
stakeholders en rollen die betrokken zijn geweest bij de interviews:  
 

 Nationale politie  
o adviseur korpsleiding 
o adviseur regieteam verandertraject 
o afdelingshoofd korpscontrol 
o politiek-bestuurlijk adviseur van de korpsleiding 
o landelijk regieteam 
o eenheidschef  
o dienst hoofd controlling 
o hoofd procesondersteuning en waarnemend hoofd politieprofessie 
o senior informatieverwerker, Landelijke Eenheid  
o ICT (hoofd informatievoorziening) 
o regionale ondernemingsraad 

 Openbaar Ministerie (hoofdofficier van justitie) 

 Inspectie Veiligheid & Justitie 

 Regioburgemeester/burgemeester/adviseur burgemeester 

 Politieacademie (hoofd onderzoek) 

 Media (journalist) 

 Gemeente (coördinator BOA) 

 Externe experts (politiedeskundige, wetenschappers) 

 Koninklijke Marechaussee (strategisch adviseur) 
 Politievakbond (voorzitter) 

 
De interviews duurden gemiddeld 1,5 uur. We hebben specifieke thema’s behandeld over de 
evaluatie en de organisatie voor en na de komst van de nieuwe politiewet. We wilden hierbij met 
name vaststellen wat de minimale succesfactoren zouden kunnen zijn voor de evaluatie zelf, evenals 
een inventarisatie van neveneffecten die optreden door de nieuwe structuur van de wet en de 
gevolgen van de implementatie van de reorganisatie. De interviews zijn in de periode februari 2014 
tot en met september 2014 afgenomen. De meeste interviews zijn op geluidsband opgenomen 
waarvoor we in alle gevallen toestemming hebben gevraagd en gekregen. Wij hebben alle 
respondenten vertrouwelijkheid en anonimitieit gegarandeerd. De interviews dienen als  input voor 
de empirische toetsing wat heeft geleid tot de benoeming van mogelijke neveneffecten. Deze zijn 
beschreven in paragraaf 3.4. 
 
Een belangrijk deel is de theoretische toetsing van de beleidstheorie. Deze validatie is gebaseerd op 
theorieën en wetenschappelijke kennis over organisatorische verandering en evaluatiekaders. Om 
inzicht te krijgen in de wetenschappelijke stand van zaken van complexe reorganisaties hebben we 
een literatuuronderzoek uitgevoerd, waarbij we ons hebben gericht op relevante theoretische 
inzichten op het gebied van organisatiepsychologie en de internationale peer-reviewed 
organisatiewetenschappelijke tijdschriften. Baserend op de documentenanalyse en de interviews 
heeft dit geleid tot de identificatie van drie dilemma’s. Deze worden nader beschreven in paragraaf 
3.5. 
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3.2. Achtergrond nationale politie 
Voor wij de resultaten van de reconstructie van de beleidstheorie beschrijven, geven we eerst een 
korte uitleg over de achtergrond van de nationale politie, om de veronderstellingen in de 
beleidstheorie begrijpelijk te maken. 

3.2.1. Eindbeeld nieuwe bestel 
De wetgever is van mening dat een adequate inrichting (structuur, werkwijze, systemen) en een 
verandering in cultuur, gedrag en leiderschap, bijdraagt aan het behalen van de doelen zoals onder 
andere beschreven in het Inrichtingsplan en Realisatieplan. Door deze inrichting kan de 
professionele ruimte van de politiemedewerkers worden vergroot, mede door de ondersteuning van 
protocollen en procedures, en worden medewerkers in staat gesteld binnen hun 
verantwoordelijkheden te handelen. Met de invoering van de nieuwe structuur in het beheer zou de 
administratieve lastendruk moeten afnemen. De rol van leiderschap moet veranderen door 
operationeel leiderschap te stimuleren, waarbij het doel is de afstand tussen leidinggevenden en 
medewerkers kleiner te maken zodat leidinggevenden zich kunnen bezighouden met het sturen en 
ondersteunen van het dagelijkse werk.  
 
Op hoofdlijnen bestaat het eindbeeld van het nieuwe bestel uit de volgende elementen10:  
 
Indeling 

 Er is een landelijk politiekorps (een aparte publiekrechtelijke rechtspersoon), onder 
ministeriële verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie. 

 Het landelijke korps bestaat uit tien regionale eenheden (belast met operationele taken), 
een of meer landelijke eenheden (met operationele taken) en een landelijke dienst (met 
ondersteunende taken; het politiedienstencentrum). 

 De grenzen van de regionale eenheden zijn congruent aan de grenzen van de herziene 
gerechtelijke kaart. 

 
Organisatie en sturing 

 De korpschef is belast met de leiding en het beheer van het landelijke korps. 

 De minister van Veiligheid en Justitie stelt de kaders vast waarbinnen de korpschef zijn taken 
dient te vervullen. 

 De korpschef laat zich bij de uitvoering van zijn taken bijstaan door de overige leden van de 
korpsleiding. 

 De hoofden van de regionale eenheden, de landelijke eenheid/eenheden en de landelijke 
dienst van het korps, zijn hiërarchisch ondergeschikt aan de korpschef. 

 Er is een politiedienstencentrum (PDC) waarin bedrijfsvoeringstaken van de voormalige 
korpsen zijn ingebed. 

 Bovenregionale samenwerkingsvormen zijn opgeheven en hun taken ingepast in de 
hierboven geschetste structuur.  

 
Bestuur op regionaal en lokaal niveau 

 De burgemeesters en de hoofdofficier van justitie stellen het beleidsplan van de regionale 
eenheid vast. 

 Het beleidsplan wordt gebaseerd op de lokale prioriteiten in de gemeenten (opgetekend in 
een integraal veiligheidsplan). 

 Bij het regionale beleidsplan worden de door de minister vastgestelde landelijke prioriteiten 
in acht genomen. 

                                                           
10

 Algemene inrichtingsprincipes. Inrichtingsplan Nationale Politie, 2012. P.7 
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 Voorafgaand aan de vaststelling hoort iedere burgemeester in het gebied van de regionale 
eenheid de gemeenteraad van zijn eigen gemeente over het ontwerpbeleidsplan. 

 Als het bij de vaststelling van het regionale beleidsplan niet lukt hierover overeenstemming 
te bereiken, stelt de regioburgemeester (d.w.z. de burgemeester van de gemeente in de 
regio met het grootste inwonersaantal), in overeenstemming met de hoofdofficier van 
justitie, het beleidsplan vast. 

 De minister legt verantwoording af aan de Tweede Kamer, de burgemeester aan de 
gemeenteraad. 

3.2.2. Democratische inbedding 
De politie is een zwaardmacht in onze maatschappij, die namens de overheid gelegitimeerd is voor 
het gebruik van geweld bij de uitvoering van haar taken. Om deze monopoliepositie te kunnen 
verantwoorden is het noodzakelijk dat zij gecontroleerd kan worden. Daarom is de democratische 
inbedding en rechtstatelijke verantwoording van groot belang. Om die reden is de politie –al van 
oudsher- ondergeschikt aan het gezag. Deze ondergeschiktheid is ook weer verankerd in de nieuwe 
politiewet en opgenomen in de wettelijke taakomschrijving van de politie11.  
 
Wat wel is veranderd in de nieuwe wet is de keuze om één politieminister aan te stellen. De minister 
draagt niet alleen politieke verantwoordelijkheid voor de politie, maar ook voor het Openbaar 
Ministerie en de rechtspraak alsmede de zogeheten fysieke veiligheid. Het parlement kan de 
minister van Veiligheid en Justitie op alle aspecten van zijn verantwoordelijkheid aanspreken. Bij de 
vaststelling van de nieuwe politiewet hebben leden van  de fracties PvdA, SP, D66 en GroenLinks 
vragen gesteld over de concentratie van macht bij één politieminister, mede in het licht van de 
centralisatie van het beheer12. Zij vroegen zich af of er voldoende sprake is van ‘checks and 
balances’. De minister heeft geantwoord dat dit op nationaal niveau gegarandeerd is door verdeling 
van bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de staatsmachten. Dat omvat dus bijvoorbeeld 
de vraag of alle aan de orde zijnde belangen, zoals die van de handhaving van de openbare orde 
naast justitiële taken, voldoende (en de juiste) aandacht krijgen. Verdeling van de ministeriële 
verantwoordelijkheid over twee departementen zou volgens de minister de gewenste integraliteit 
belemmeren.   
 
Ook in de maatschappelijke discussie over de democratische inbedding werd de vrees geuit dat het 
democratische gat niet kleiner maar groter zal zijn in het nieuwe bestel13. In het oude regionale 
politiebestel was er vanaf de oprichting sprake van het zogeheten democratische gat ten aanzien 
van het beheer: de regionaal korpsbeheerder hoefde geen verantwoording af te leggen aan een 
democratisch gekozen orgaan waar hij zich moest verantwoorden over zijn beleid. De minister heeft 
bij de behandeling van de nieuwe politiewet toegezegd dat er voldoende garanties voor macht en 
tegenmacht in de aansturing van politie en justitie en van controlemechanismen zullen zijn. De 
minister is van mening dat de democratische controle door het parlement ten aanzien van het 
beheer, substantieel wordt versterkt onder het nieuwe systeem14. De Tweede Kamer kan de minister 
direct op zijn beheersverantwoordelijkheid voor de politie aanspreken. Het kabinet heeft met de 
nieuwe wet een sturingsmodel willen inrichten waarbij het de bedoeling is dat de minister vanuit zijn 
politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid de kaders stelt en de korpschef vanuit zijn 
verantwoordelijkheid voor de leiding en het beheer van het korps zorgdraagt voor de uitvoering. De 
minister draagt volledige politieke verantwoordelijkheid voor het beheer en legt daarover 

                                                           
11

 Politiewet 2012, art. 3. 
12

 Kamerstukken I 2011-2012, 30 880, E, (memorie van antwoord). 
13

Hennekens, H.Ph.J.A.M. (2011). Het wetsvoorstel voor een Nationale Politie: beloften geschonden en de 
Grondwet miskend. De Gemeentestem. p. 521-534; Koopman, J. (2012). Het nationale politiebestel: een 
wankel kaartenhuis? Tijdschrift voor Constitutioneel Recht. p. 4-28. 
14

 Kamerstukken I 2011-2012, 30880, E, (memorie van antwoord). 
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verantwoording af aan het parlement. De korpschef is volgens de wet ondergeschikt aan de 
minister.  
 
Ten aanzien van het gezag was er in het oude bestel geen sprake van een democratisch gat: het 
bevoegd gezag van burgemeester en officier van justitie is onveranderd gebleven15. De 
burgemeester legt verantwoording af aan de gemeenteraad. De officier van justitie legt via de 
minister verantwoording af aan het parlement. Voor de specifieke gevallen waarin de minister van 
Veiligheid en Justitie, respectievelijk de minister voor Immigratie en Asiel het gezag over de politie 
hebben, leggen zij daarover rechtstreeks aan het parlement verantwoording af16. Zeggenschap over 
de daadwerkelijke inzet van de politie blijft berusten bij de gezagsdragers. De wet bepaalt dat de 
betrokken burgemeesters en de hoofdofficier van justitie gezamenlijk het beleid van de regionale 
eenheid en de verdeling van de politiesterkte vaststellen.  
 
Tijdens de voor dit onderzoek gehouden interviews, speelde de democratische inbedding van de 
nationale politie een belangrijke rol. Dit belangrijke aspect komt aan bod in hoofdstuk 3.4, waar de 
uitkomsten van de interviews zijn verwerkt.  
 

3.2.3. Stakeholders 
Politie en Openbaar Ministerie startten in 2010 met de uitwerking van de samenwerking op zeven 
verschillende opsporingsonderwerpen17. Om het presterend vermogen verder te vergoten wil het 
kabinet met de Politiewet 2012 verder investeren in de samenwerking met andere stakeholders en 
wordt een aantal rollen beschreven die van invloed zijn op het gemeenschappelijk functioneren. 
Voor het opstellen van het evaluatieontwerp verdiepen we ons in alle relevante stakeholders 
waarbij we ons richten op de verschillende ervaringen, waarnemingen en percepties van de diverse 
nagestreefde beleidseffecten. In deze paragraaf worden de verschillende rollen kort toegelicht.  
 
Minister van Veiligheid  
en Justitie 

De minister van V&J stuurt op het beheer van de NP. Hij stelt de landelijke sterkte 
vast, schept randvoorwaarden waarbinnen de verschillende gezagen hun taken 
kunnen uitvoeren, en stuurt op hoofdlijnen van de taakuitvoering van de politie via 
de landelijke beleidsdoelstellingen. De minister is verantwoordelijk voor het 
functioneren van het stelsel als geheel en heeft verder een toezichthoudende rol. Hij 
stuurt niet op de invulling van de lokale gezagsverantwoordelijkheid.  
De minister van V&J legt verantwoording af aan het parlement over het beheer van 
de politie, zijn sturing op de taakuitvoering via de landelijke doelstellingen en over de 
werking van het systeem als geheel, maar niet over het lokale gezag. 

Regioburgemeester Het Openbaar Ministerie is al landelijk georganiseerd. Vanaf 1 januari 2012 is de NP 
nu ook landelijk georganiseerd. Dat geldt echter niet voor de burgemeesters. De 
regioburgemeesters vervullen op landelijk niveau, als vertolker van de stem van de 
burgemeesters, een belangrijke rol in het voorgestelde politiebestel. Zij vormen 
mede een waarborg tegen een eenzijdige justitiële oriëntatie van de politie

18
. Het 

Openbaar Ministerie en het openbaar bestuur hebben ieder ten aanzien van de 
politie hun eigen, maar wel samenhangende, rol te vervullen en zowel landelijk, 
regionaal als lokaal moeten zij goed in evenwicht zijn. De functie van 
regioburgemeester is cruciaal voor de ‘checks and balances’ tussen het lokale en 
nationale niveau

19
. Het is van belang dat zowel de burgemeesters als de officieren 

van justitie als gezagsdragers hun stem op landelijk niveau kunnen doen horen. Voor 
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de officieren van justitie is daarin door het landelijke georganiseerde Openbaar 
Ministerie voorzien; zij worden in het artikel 19-overleg vertegenwoordigd door de 
voorzitter van het College van procureurs-generaal. Omdat de burgemeesters niet 
landelijk zijn georganiseerd is de rol van de regioburgemeester, gegeven de landelijke 
organisatie van zowel politie als Openbaar Ministerie, temeer van cruciaal belang. De 
regioburgemeester heeft geen zeggenschap over de inzet van de politie in de 
gemeenten die binnen het grondgebied van de regionale eenheid vallen. 
Zeggenschap over de inzet van de politie is uitdrukkelijk voorbehouden aan het 
gezag, dus de burgemeesters (ieder ten aanzien van het grondgebied van hun eigen 
gemeente) en de officieren van justitie. Bij capaciteitsdiscussies tussen verschillende 
lokale gezagsdragers kan de regioburgemeester zijn persoonlijk gezag laten gelden 
en zodoende een bemiddelende rol spelen. Waar bijvoorbeeld een basisteam 
meerdere gemeenten bedient en de betrokken burgemeesters door een 
veranderende veiligheidssituatie niet kunnen komen tot nieuwe afspraken over de 
inzet van de politie, is de regioburgemeester de aangewezen figuur om bestuurlijk te 
acteren. Bestuurlijk acteren houdt onder meer in dat hij zich op de hoogte zal stellen 
van de situatie, overleg zal stimuleren, naar oplossingen zal zoeken en besluiten kan 
nemen.  
De regioburgemeester is het bestuurlijke aanspreekpunt in de regionale eenheden, 
zowel voor de minister V&J als voor de andere burgemeesters. De 
regioburgemeester spreekt mede namens de andere burgemeesters in art. 19 
overleg, met de minister over onder andere de landelijke doelstellingen en het 
beheer. Ook voor het OM is de regioburgemeester aanspreekpunt

20
. De 

regioburgemeester heeft bevoegdheden, vastgelegd in art. 39 en art. 56, maar er 
wordt ook van hem verwacht dat hij op basis van natuurlijk gezag bestuurlijk kan 
acteren en knopen kan doorhakken.  

Burgemeester De burgemeester heeft het gezag over de openbare orde en hulpverlening. In de 
nieuwe wet blijft dit cruciale en onomstreden uitgangspunt ongewijzigd. Het lokale 
gezag wordt versterkt door de medeverantwoordelijkheid voor het beheer weg te 
nemen bij de burgemeester. De positie van de burgemeester wordt op deze manier 
versterkt. Hij moet ten volle verantwoording afleggen aan de gemeenteraad

21
. 

Openbaar Ministerie De officier van justitie behoudt het gezag over de strafrechtelijke handhaving van de 
rechtsorde en, tenzij in enige wet anders is bepaald, met betrekking tot de taken 
verricht ten dienste van justitie. De minister V&J is politiek verantwoordelijk voor het 
handelen van de officier van justitie jegens het parlement

22
.  

Driehoek Om de band tussen politie en gezag sterker te maken en beide lokale gezagsdragers 
beter in staat te stellen om te sturen op het beleid en inzet van de politie in de 
gemeenten, wordt in de wet, naast de geldende gezagsverhoudingen, wettelijk 
vastgelegd wat de functie van de lokale gezagsdriehoek is. In de driehoeken bepalen 
de burgemeester en de officier van justitie de inzet en beleid ten aanzien van de 
taakuitvoering van de politie. De wet stelt dat het lokale gezag bepaalt wat de politie 
lokaal doet. Politiechefs en chefs basisteams verantwoorden zich voor de uitvoering 
van de door het gezag opgedragen taken tegenover het gezag

23
.  

In de lokale driehoek worden op basis van het door de gemeenteraad vastgesteld 
integraal veiligheidsplan van de gemeente en de OM-doelstellingen, afspraken 
gemaakt over de inzet van de politie alsook over het lokale beleid ten aanzien van de 
taakuitvoering van de politie. De gemeenteraad stelt het integraal veiligheidsplan 
vast, dat de basis is voor de lokale aansturing van de politie

24
. 

KMar De Koninklijke Marechaussee (KMar) maakt geen deel uit van de landelijke 
politieorganisatie, maar oefent wel politietaken uit. Daarvoor is het van belang dat 
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de aansturing van de KMar goed aansluit op de bestuurlijke bovenbouw van de 
nationale politieorganisatie. Afstemming en samenwerking tussen de KMar en de 
politieorganisatie moet zo eenvoudig mogelijk worden gemaakt. De uitwerking van 
de bestuurlijke en operationele relatie zal gezamenlijk met het Ministerie van 
Defensie plaatsvinden. 

Veiligheidsregio Op 1 oktober 2010 is de Wet op de Veiligheidsregio’s in werking getreden. De 
veiligheidsregio is ingesteld om burgers beter te beschermen tegen de risico’s van 
brand, rampen en crises en om de burger betere hulpverlening en nazorg te kunnen 
geven na brand, ramp of crises. De vorming van de nationale politie met tien 
regionale eenheden vraagt om een aanpassing van de relatie tussen de 
politieorganisatie en de veiligheidsregio’s. De politie levert een bijdrage aan de taken 
van de veiligheidsregio, bijvoorbeeld door het aanleveren van informatie of 
deelname aan multidisciplinaire oefeningen. Het is van belang dat er heldere 
afspraken zijn over de manier waarop de samenwerking op het terrein van rampen 
en crisisbeheersing wordt vormgegeven

25
. De burgemeester zal in afstemming tussen 

de gezagsdragers op regionaal niveau zich niet alleen richten op het belang van 
goede politiezorg in zijn gemeente, maar ook op het belang van goede politiezorg in 
het gehele gebied waarin de regionale eenheid de politietaak uitvoert

26
.  

BOA’s  
 

Verschillende vormen van onveiligheid vragen om verschillende soorten toezichts- en 
handhavingscapaciteit. Zogeheten straattoezichthouders en handhavingsdiensten 
richten zich daarbij vooral op het aanpakken van overlast en verloedering en, door 
middel van preventief toezicht, op het versterken van sociale controle in de 
openbare ruimte. Dit kan worden gezien als een aanvulling op het optreden van de 
politie

27
.   

 

3.2.4. Landelijke ontwikkelingen 
Bij de inrichting van de nationale politie is er een aantal ontwikkelingen en trajecten die buiten de 
scope vallen van de vorming van een nieuw bestel, maar van invloed (kunnen) zijn, overlap hebben 
of zelfs randvoorwaardelijk zijn. In deze paragraaf worden de belangrijkste onderkende trajecten 
genoemd, met daarbij een beschrijving van de wijze waarop ze van invloed kunnen zijn op de 
uitvoering van de evaluatie. Het aantal ontwikkelingen en trajecten toont de complexiteit aan bij de 
politie en haar continue veranderende omgeving. We zullen dit in de (proces)evaluatie dan ook 
meenemen.  
 
Aanvalsprogramma 
Informatievoorziening 
Politie 2011-2014 

Het realiseren van de gestelde doelen van inspanningencluster 3 (het realiseren van 
een betere informatievoorziening en ICT), zijn door de minister benoemd als 
randvoorwaarde voor het kunnen realiseren van de overige doelen van de vorming 
van de nationale politie. De mijlpalen en randvoorwaarden die in het Realisatieplan 
Nationale Politie zijn opgenomen, zijn in lijn gebracht met het aanvalsprogramma 
zoals dat op 19 september 2011 door de minister aan de Tweede Kamer is 
gestuurd

28
.  

Politieacademie De Politieacademie is het opleidings- en kennisinstituut voor de politie met jaarlijks 
circa 15.000 medewerkers die daar een opleiding volgen. De vorming van de 
nationale politie kan niet los worden gezien van het functioneren van de 
Politieacademie. De Politieacademie is een strategische partner voor het korps, zeker 
waar het gaat om cultuurverandering en het gewenste gedrag van medewerkers en 
leiders. 

Landelijk Functiegebouw De inrichting van de nationale politie vindt plaats op basis van het LFNP, een nieuw 
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Nederlandse Politie 
(LFNP) 

functiewaarderingssysteem. De matching van de bestaande functies op de nieuwe 
LFNP-functies is randvoorwaardelijk voor de start van de formele fase van de 
personele reorganisatie

29
. Tijdige afronding van de matching LFNP is daarmee van 

belang voor het, conform planning, kunnen uitvoeren van de vorming van de 
nationale politie. 

Actieprogramma ‘Minder 
regels, meer op straat’ 

Met dit actieprogramma wordt beoogd de administratieve lasten te verminderen, 
het vakmanschap te versterken en de bureaucratie te reduceren. Bij het realiseren 
van het operationele doel ‘vermindering van administratieve lastendruk’ wordt 
rekening gehouden met de opbrengsten van het actieprogramma

30
. 

Actieprogramma Lokale 
Besturing Politie 

Het actieprogramma inventariseert knelpunten in de lokale besturing van de politie 
en draagt mogelijke oplossingen aan. Dit houdt in dat het programma voorstellen 
doet voor verbeteringen in de lokale besturing van de politie en de samenwerking 
tussen betrokken partijen. Bij onder andere het realiseren van het operationele doel 
‘betrouwbare samenwerkingspartner zijn’ wordt rekening gehouden met de 
opbrengsten van het actieprogramma

31
. 

Veiligheidshuizen Veiligheidshuizen zijn netwerksamenwerkingsverbanden die partners uit de 
strafrechtketen, de zorgketen, gemeentelijke partners en bestuur verbinden in de 
aanpak van complexe problematiek. Het doel van de samenwerking is het 
terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. Bij onder andere het 
realiseren van het operationele doel ‘betrouwbare samenwerkingspartner zijn’ wordt 
rekening gehouden met de ontwikkeling van dit concept

32
. 

 

3.2.5. Evaluatie andere verbeteringen 
De minister heeft bij de behandeling van de nieuwe politiewet toezegging gedaan om binnen vijf jaar 
na inwerkingtreding van de wet een evaluatie uit te voeren. Tevens heeft hij toegezegd een 
afzonderlijke evaluatie ten aanzien van Oost-Nederland te laten uitvoeren, drie jaar na 
inwerkingtreding van de wet. Ook zijn er door de minister toezeggingen gedaan op het gebied van 
evaluatie bij de behandeling van het wetsvoorstel inzake andere verbeteringen33. In deze paragraaf 
worden deze toezeggingen nader uitgelegd.  
 
Rol van de 
regioburgemeester en de 
positie van de korpschef 
 

De korpschef moet over de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden 
verantwoording afleggen aan de minister. De wettelijke taak ten aanzien van de 
begroting, de meerjarenraming, de jaarrekening, het beheersplan en het jaarverslag, 
verschuift van de korpschef naar de minister. De minister verdeelt de operationele 
sterkte, de niet-operationele sterkte en de middelen over de onderdelen van de 
politie. Het overleg van de minister met de regioburgemeesters en de voorzitter van 
het College van procureurs-generaal over de taakuitvoering en het beheer, het 
zogenaamde "artikel 19-overleg" dat tenminste 4 keer per jaar plaatsvindt, wordt in 
aanwezigheid van de korpschef, door de minister gevoerd

34
. 

Het wetsvoorstel regelt in artikel 27 (‘de korpschef is belast met de leiding en het 
beheer van de politie’ ) dat de korpschef over de uitoefening van zijn taken en 
bevoegdheden verantwoording aflegt aan de minister. Hiermee wordt ook in de wet 
de relatie tussen de minister en de korpschef expliciet tot uitdrukking gebracht. De 
korpschef is voor de volle omvang van zijn wettelijke taak verantwoording 
verschuldigd aan de minister

35.
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De regioburgemeester krijgt een verantwoordingsplicht ten aanzien van de 
burgemeesters. Hierdoor is er een verbetering van invloed van het gezag op het 
beheer. Regioburgemeesters zijn in het “artikel 19-overleg” in staat de wensen en 
belangen van de burgemeester uit de regio te vertolken

36
. In het "artikel 19-overleg" 

wordt in elk geval gesproken over
37

:  

 de landelijke doelstellingen en de daarvan afgeleide doelstellingen voor de 
eenheden 

 de verdeling van sterkte over de eenheden 

 de benoeming van leden van de leiding van de politie 

 concept-wetsvoorstellen en andere regelgeving 

 concepten van verschillende beheersstukken, zoals de begroting, de 
meerjarenraming, beheersplan en jaarverslag 

Gebruik 
aanwijzingsbevoegdheid 
 

De wet geeft aan de korpschef bevoegdheden die de minister zelf niet toekomen, 
maar waarover laatstgenoemde, wat het gebruik daarvan betreft, hooguit 
aanwijzingen kan geven

38.
 De regering stelt dat de ondergeschiktheid van de 

korpschef uit de wet zelf voortvloeit en wijst daarbij op de algemene en bijzondere 
aanwijzingsbevoegdheid; een, in de bewoording van de toelichting, ‘normaal en 
laagdrempelig sturingsinstrument

39
. Echter stelt de Afdeling advisering van de Raad 

van State dat de korpschef een grote mate van zelfstandigheid heeft, met eigen aan 
de wet ontleende taken en bevoegdheden en op die wijze niet ondergeschikt is aan 
de minister. De Afdeling meent dat er geen sprake is van een directe sturing die 
behoort bij ondergeschiktheid. In het plenaire debat met de Eerste Kamer op 17 
december 2012

40
 heeft de minister toegezegd in de driejaarsevaluatie het gebruik 

van de aanwijzingsbevoegdheid mee te nemen.  

Evaluatie gerechtelijke 
kaart 

De Politiewet en Wet herziening gerechtelijke kaart, waarbij er een vermindering van 
het aantal ressorten en arrondissementen heeft plaatsgevonden, hangen nauw 
samen. De evaluatie van de nationale politie zal plaatshebben in nauwe samenhang 
met de evaluatie die is voorzien voor de gerechtelijke kaart

41
. 

Oost-Nederland In de Oostelijke eenheid zijn 5 korpsen uit het vorige bestel samengevoegd tot één 
eenheid. Deze eenheid omvat 81 gemeenten. De eenheid Oost-Nederland kent vijf 
districten en heeft 27 basisteams. Er is een veelzijdigheid aan sociale geografische 
kenmerken en het is een relatief veilig gebied. Het verschil met de andere eenheden, 
waar maximaal 3 korpsen zijn samengevoegd, ligt vooral in de schaal van de 
bestuurlijke organisatie. Door het grote aantal gemeenten is het een complex proces 
om met 81 burgemeesters en de hoofdofficier van justitie gezamenlijk de verdeling 
van de sterkte, die aan de regionale eenheid is toegewezen, vast te stellen. Hierdoor 
heeft er een andere inrichting van de governance plaatsgevonden en is het overleg 
met de burgemeesters op kleinere schaal ingericht om zo tot voorafstemming te 
komen.  
De lokale prioriteiten zouden gezien de schaal van de 5 regio’s kunnen verschillen, 
maar bij het opstellen van de regionale beleidsplannen bleek dat er een enorm 
sterke overlap in prioriteiten zit zoals overlast, jeugdcriminaliteit en woninginbraak. 
Er zijn 3 thema’s benoemd: HIC (woninginbraak), psychisch gestoorden en 
ondermijnende criminaliteit (hennepteelt ed.). Deze prioriteitenlijst respecteert de 
verschillen tussen de 27 basisteams en er kan lokaal van afgeweken worden. 
Integrale aanpak en ontwikkelen van kennis gebeurt nu op een breder niveau.  
Bij de behandeling van het wetsvoorstel heeft de minister onderkend dat de 
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Oostelijke eenheid een zodanig groot gebied betreft, dat de werkbaarheid en 
effectiviteit van deze politie-eenheid mogelijk in het geding komt

42
. De minister heeft 

de mogelijkheid extra regionale eenheden aan te wijzen indien blijkt dat een regio te 
groot is en de beoogde werkbaarheid, effectiviteit en vermindering van de 
bestuurlijke drukte niet gehaald wordt

43
. De minister heeft toegezegd de werking van 

de wet binnen de regionale eenheid Oost-Nederland, drie jaar na inwerkingtreding 
van de wet, te evalueren. Bij de evaluatie van de regio Oost-Nederland zullen 
expliciet de ervaringen van burgers worden betrokken

44
. 

Rechtspersoon politie Door de minister is toegezegd de evaluatie Oost-Nederland te koppelen aan de 
evaluatie van de constructie van de politie als aparte rechtspersoon en de positie van 
de korpschef

45
. 

Begrotingsproces 
 

De beheerstaak van de korpschef is niet absoluut. In de eerste plaats, omdat de wet 
bepaalde taken die tot het beheer kunnen worden gerekend aan de minister 
toekent. De belangrijkste daarvan is de vaststelling van de begroting van de politie. 
Daarnaast heeft de minister ten aanzien van het (financieel) beheer van de politie 
een regelgevende bevoegdheid. Net als in het vorige bestel zijn er onderwerpen 
waaraan de korpschef gebonden is in het beheer, bijvoorbeeld bij de regels 
betreffende de inrichting van het landelijke korps. 

Justitiële oriëntatie De politieorganisatie volgt de voorgenomen herziening van de gerechtelijke kaart. 
Daar zitten afstemmingsvoordelen aan. Echter komt volgens de PvdA daar het risico 
bij van een al te justitiële oriëntatie van de politie door een een-op-eenkoppeling van 
de regionale politie-eenheden met de organisatie van Openbaar Ministerie en 
rechtspraak. In een plenair debat heeft de minister toegezegd dat bij een evaluatie 
van de nieuwe wet de mogelijke justitiële oriëntatie uitdrukkelijk zal worden 
onderzocht

46
. 

Klachtenbehandeling De klachtenbehandeling bij de politie is verankerd en geborgd in een pakket aan 
wettelijke regelingen. In hoofdzaak is de klachtbehandeling geregeld in (hoofdstuk 7 
van) de Politiewet 2012 en in een ministeriële regeling waarin onder meer regels zijn 
opgenomen over de onafhankelijke positie van de klachtencommissie. Voorts is er 
een uitvoeringsregeling waarin het proces van de klachtbehandeling binnen de 
nationale politie wordt beschreven

47
. 
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3.3. Reconstructie beleidstheorie 
Onze aanpak voor de reconstructie van de beleidstheorie heeft op verschillende manieren vorm 
gekregen. In de eerste plaats hebben we gekeken naar de strategische doelen die zijn benoemd 
door de minister en de politie. Het hoofddoel van de nationale politie is het veiliger maken van 
Nederland en meer ruimte bieden voor de professionaliteit van de politie. Er zijn 3 strategische 
doelen benoemd die moeten leiden tot deze twee hoofddoelen: 
 

 het vormen van één eenheid, te bereiken door 

 een centrale bedrijfsvoering en  

 betere lokale inbedding 
 
Deze 3 strategische doelen zijn de kern om te komen tot een professionele organisatie die  betere 
politieprestaties kan leveren en het vertrouwen van de burger kan vergroten. De besparingen die 
voortkomen uit het op een andere manier inrichten van de organisatie -zowel op het gebied van 
informatievoorziening, ICT en beheersprocessen, als op het terrein van het personeel- worden 
ingezet om de doelen te kunnen verwezenlijken. Afbeelding 3 geeft een overzicht van de 
strategische doelen, die zijn terug te vinden in de verschillende inspanningenclusters.  
 

  
Afbeelding 3. Meta-overzicht reconstructie beleidstheorie 

In dit schema zien we de bedoelingen en effecten zoals deze in de Politiewet zijn omschreven. De 
weergave van de causale verbanden in dit en volgende schema’s vormt de officiële expliciete 
beleidstheorie, zoals vastgelegd in wetgeving en beleidsstukken. De schematische weergave van 
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officiële oorzaken van het beleidsprobleem en de te verwachten effecten vormen de basis van het 
evaluatieontwerp.  
 
We hebben de 5 inspanningenclusters geanalyseerd die worden gebruikt om de inrichting van de 
nieuwe organisatie in werking te brengen en geprioriteerde doelen te verwezenlijken. Deze zijn in 
het bovenstaande overzicht gekoppeld aan het strategische doel waar zij het meest thuishoren. Dit 
is echter niet star, maar omwille van de overzichtelijkheid zo opgenomen.  
 
Per cluster zijn de veronderstellingen van de wetgever verder geïdentificeerd. We maken de 
verbanden inzichtelijk tussen de elementen van de nationale politie en de doelen die bij de analyse 
van documenten naar voren kwamen. Deze resultaten zijn per cluster opgenomen en te vinden in 
afbeelding 4A tot en met 4E.  
 

3.3.1. Inspanningencluster 1: Uitvoeren van de personele 

reorganisatie 
Met de nationale politie vallen alle medewerkers onder één baas waarbij ze allemaal dezelfde 
rechten en plichten krijgen. Door de samenvoeging van regiokorpsen tot een nationale politie met 
10 regionale eenheden, een landelijke eenheid en een Politiedienstencentrum,  vindt er 
herstructurering plaats en een herordening van taken. Dit komt ten goede aan de concentratie van 
taken in de bedrijfsvoering waardoor er meer medewerkers beschikbaar komen voor de operatie en 
levert uniformiteit in de personele organisatie. 
 
In de schema’s zijn de elementen uitgewerkt in de richting van de verwachte resultaten. Bij het 
opnemen van een + of een – wordt hier respectievelijk een toename of afname bedoeld. 
Bijvoorbeeld bij medewerkers: Voor de meeste medewerkers binnen bedrijfsvoering zal er sprake 
zijn van herplaatsing48. Dit leidt tot een afname van het aantal (-) medewerkers bedrijfsvoering. In de 
meeste gevallen worden zij herplaatst in de operatie, wat leidt tot meer medewerkers (+) in 
operatie. Alle medewerkers zullen vallen onder één korps, één en dezelfde werkgever49.  
 
 

 
Afbeelding 4A: Inspanningencluster 1 - Uitvoeren van de personele reorganisatie 
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3.3.2. Inspanningencluster 2: Vorming van het PDC 
Een centrale bedrijfsvoering betekent een schaalvergroting en moet leiden tot een toename van de efficiëntie 
en de professionaliteit. Doel is optimalisatie en realisatie van besparingen en een professionele dienstverlener 
zijn. Door centralisatie van de bedrijfsvoering gaat de dienstverlening vooruit, komen er meer mensen en 
middelen beschikbaar voor de operatie en kan er efficiënter worden ingekocht.  
 

 
Afbeelding 4B: Inspanningencluster 2 - Vorming van het PDC 

3.3.3. Inspanningencluster 3: Realiseren van een betere 

informatievoorziening en ICT 
Doel is een landelijke uniforme informatiehuishouding (LUIH), waardoor het beheer eenvoudiger wordt wat 
ten goede komt aan nieuwe investeringen en innovaties. Doordat informatie-uitwisseling zowel intern als 
extern makkelijker wordt als gevolg van centraal opgeslagen gegevens, kan er slagvaardig worden opgetreden 
in criminaliteitsbestrijding, wat leidt tot een veiliger Nederland. 

 

 
Afbeelding 4C: Inspanningencluster 3 - Realiseren van een betere informatievoorziening en ICT 
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3.3.4. Inspanningencluster 4: Inrichten en in werking brengen van de 

nationale politie 
Met het in werking brengen van de inrichting wordt bedoeld het uitvoering geven aan de reorganisatie, anders 

dan de personele reorganisatie. Het betreft de voorbereiding van de feitelijke inrichting van de nieuwe 
organisatie en de implementatie van de visie en kernwaarden van de nieuwe organisatie. 

 

 
Afbeelding 4D: Inspanningencluster 4 - Het inrichten en in werking brengen van de nationale politie  
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3.3.5. Inspanningencluster 5: Werken aan geselecteerde operationele 

doelen 
Doel is het werken aan in totaal tien geselecteerde operationele doelen. Deze doelen zijn 
geselecteerd op de mate waarin zij een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van eenheid 
van de politieorganisatie (in denken en doen), het vergroten van de professionele ruimte van de 
medewerkers en het verstevigen van operationeel leiderschap van leidinggevenden.  
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Afbeelding 4E: Inspanningencluster 5 – Werken aan 10 geselecteerde operationele doelen 
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3.4. Mogelijke neveneffecten vanuit 

verschillende stakeholdersperspectieven  
Om een zo volledig mogelijk beeld van de (mogelijke) korte- en langetermijnwerking van de 
nationale politie en de effecten van de Politiewet te verkrijgen, hebben wij in de 
semigestructureerde interviews alle stakeholders binnen en buiten de politie naar mogelijke 
onbedoelde neveneffecten gevraagd. Naast de theoretische toetsing van de beleidstheorie -zoals 
hierna wordt beschreven in paragraaf 3.5- levert deze stap een toetsing op vanuit de praktijk van de 
politie en haar ketenpartners. Deze toetsing is een aanvulling op de theoretische toetsing vanuit 
bestaande kennis uit de academische literatuur en is bedoeld om eventuele effecten te 
inventariseren die direct van invloed zijn op het werk van politie en haar ketenpartners. Met deze 
empirische toetsing is het mogelijk effecten te inventariseren die niet impliciet of expliciet in de 
beleidstheorie zijn opgenomen.  
 
Onbedoelde effecten kunnen invloed hebben op personeel en inzet van politieagenten in de 
operatie en kan leiden tot ontwrichting van vertrouwde routines en het beschadigen van het 
vertrouwen van medewerkers en ketenpartners (Sturdy & Grey, 200350). Onbedoelde neveneffecten 
zijn te verwachten bij alle strategische veranderprojecten en worden beschouwd als een normaal 
fenomeen. Ze kunnen zowel onverwachte voordelen opleveren, als ook negatief uitpakken voor 
onderdelen van het veranderproject. In extreme gevallen kunnen ook zogenaamde ‘perverse’ 
effecten optreden. Dit laatste betekent dat de resultaten regelrecht ingaan tegen de bedoelingen 
van het veranderproject.  
 
De resultaten van de interviews, die een weerslag zijn van de meningen van respondenten, zijn 
geanalyseerd en beschreven. Omdat het gaat om een inventarisatie van meningen van verschillende 
stakeholders is het mogelijk dat sommige effecten complementair zijn en anderen juist tegenstrijdig. 
De inzichten rondom onbedoelde neveneffecten dienen mede als input voor de identificatie van de 
indicatoren (hoofdstuk 4) en de opzet van effect-, implementatie- en procesmetingen (hoofdstuk 5). 

Mogelijke effecten op korte termijn 

1. Onrust door meerdere gelijktijdige veranderingen: 

 De gelijktijdige aanpak van centralisatiebeheer en omvorming van 25 regio’s naar 10 
eenheden legt een groot beslag op de politieorganisatie. Dit gaat ten koste van capaciteit, 
terwijl juist veiligheidsproblemen moeten worden aangepakt. 

 Herplaatsingen in het kader van LFNP verlopen parallel met de invoering van de nationale 
politie. Deze twee verschillende processen worden als één veranderingsproces ervaren. Veel 
onrust onstaat door onduidelijkheden in de LFNP-procedure. 

 Van leidinggevenden wordt verwacht dat ze betrokken zijn bij de medewerkers en de 
operatie en ze de visie van één korps kunnen uitdragen. Dit  is lastig als de functie van de 
leidinggevenden ophoudt te bestaan en ze opnieuw moeten solliciteren naar dezelfde of 
andere functie.  
 

2. Nog onduidelijkheid over bepaalde begrippen of processen: 

 Betekent het begrip professionele ruimte minder richtlijnen of juist ruimte binnen de 
gestelde doelen?  

 Het driehoeksoverleg is niet verder beschreven in de beleidsplannen. Hierdoor ontstaan 
lokale initiatieven en worden bestuurlijke taken lokaal ingevuld. 
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 Het is niet altijd duidelijk -zowel binnen als buiten de organisatie- wie de juiste 
contactpersoon is bij de politie. Het contact is minder persoonlijk.  
 

3. Het verwerkelijken van beoogde effecten vergt tijd: 

 Er is nog geen sprake van operationele schaalvergroting als gevolg van vertraging in de 
reorganisatie. 

Mogelijke effecten op langere termijn 

1. Betere positie naar buiten: 

 1 landelijke organisatie bij opsporing kan tegenwicht bieden aan de macht van het OM, die 
groter is geworden, mede door de IRT-affaire. 

 Het OM is landelijk georganiseerd. Nu de politie ook landelijk is georganiseerd zal het beleid 
makkelijker gecoördineerd kunnen worden. 
 

2. Flexibiliteit van operatie, inkoop, etc.: 

 De nationale politie is afhankelijk van het doorontwikkelen van de ICT. Een centraal ICT- 
systeem kan  leiden tot een monopolie van  leverancier(s). Dit kan de doorontwikkeling 
beperken, zodat de politie op enig moment met verouderde systemen kan werken. 

 Aspecten zoals duurzaamheid krijgen bij inkoop een grotere rol, omdat er meer koopkracht 
achter zit. 
 

3. Spanning tussen centralisatie en decentralisatie: 

 Er is onduidelijkheid over centraal uitgevoerd beheer en decentraal uitgevoerde taken zoals 
bij ordehandhaving, recherche, etc. 

 Er is sprake van een spanning tussen centraal beheer en lokaal gezag. 

 Het nieuwe bestel is een top-down benadering terwijl beleid voor veiligheidsproblemen die 
de burger ervaart, vraaggestuurd zou moeten zijn.  

 Centrale sturing levert spanning op met de behoeften op lokaal niveau (professionele 
ruimte, medewerkersparticipatie). 

 De minister is volledig politiek verantwoordelijk, maar de nationale politie is een eigen 
rechtspersoonlijkheid en de korpschef is de korpsbeheerder. 

 Balans zoeken tussen lokale prioriteiten en de nationale veiligheidsagenda.  
 

4. Spanning tussen focus op operatie en controle: 

 Balans tussen de mate van aandacht voor de operatie en interne managementvraagstukken 
kan moelijk zijn. 

 Operationeel leiderschap en professionele ruimte zouden zich moeten vertalen naar minder 
controle. 
 

5. Spanning tussen taakverdeling  van politie en andere organisaties, bijvoorbeeld: 

 Er zijn overlappende bevoegdheden tussen de taken van BOA’s die bij de gemeente werken 
en de taken van de politie. 

 Er zijn terreinen waar de Koninklijke Marechaussee en nationale politie elkaar in taken 
overlappen en er moeten keuzes worden gemaakt over verdeling van taken en 
samenwerking. Deze zoektocht levert spanningen op. 

 Verschuiving taken op het domein van toezicht van politie naar ketenpartners, waar ook 
bezuinigingen gaande zijn. 
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3.5. Wat de beleidstheorie niet kan afbeelden – 

beschrijving van spanningsvelden 

3.5.1. Een korte reflectie op organisatieveranderingen 
Organisatieverandering is een veel besproken thema in managementboeken. 
Veranderingsprocessen blijken ‘maakbaar’ als je bepaalde stappen volgt (bv. “creëer een gevoel van 
urgentie” of “houd het tempo hoog”, Kotter, 199551) en er charismatische leiders zijn die het lukken 
draagvlag te creëren. Maar de slagingspercentages van veranderingsprocessen zijn ontnuchterend. 
Schattingen van (ten minste gedeeltelijk) mislukte organisatieveranderingen variëren tussen de 50 
en 80 procent (Beer & Nohria, 200052; Ford & Ford, 201053) . In het algemeen is het bij geplande 
veranderingsprocessen zo, dat doelen in mindere mate behaald worden dan beoogd en financiële en 
menselijke kosten hoger zijn dan voorspeld. Daarom is een cruciale vraag in actuele 
verandingeringsliteratuur waarom zo veel veranderprocessen mislukken en hoe organisatie-
veranderingen op een realistische manier uitgevoerd kunnen worden (Jacobs, van Witteloostuijn & 
Christe-Zeyse, 201354)?  
 
In feite kunnen veranderingen binnen organisaties niet willekeurig worden gecontroleerd (March, 
198155). Dit is omdat organisaties maar tot een beperkte mate aangestuurd kunnen worden. Het is 
onmogelijk het dagelijkse werk zo precies te beschrijven en te voorspellen, dat werknemers voor alle 
situaties regels ontvangen van hun organisatie. Werknemers moeten geregeld situaties zelf invullen 
en eigen ideeën ontwikkelen hoe zij met bepaalde vraagstukken en uitdagingen omgaan. Heel veel 
oplossingen zijn alleen lokaal te bedenken waardoor zogenaamde informatie-eilanden ontstaan 
waarvan de leiding van een organisatie vaak niet op de hoogte is. Een effect hiervan is, dat met deze 
informatie-eilanden ook geen rekening wordt gehouden bij veranderingsprocessen. Daarom leiden 
veranderingen van regels en structuren ook altijd tot onbedoelde neveneffecten.    
 
Deze logica van organisatieveranderingen betekent dat beleidstheorieën nooit volledig omgezet 
kunnen worden, of een veranderingsproces überhaupt volledig in een beleidstheorie beschreven kan 
worden. Er blijft altijd iets ‘over’. Dit is het proces van de verandering zelf, de spanningen die 
ontstaan bij het implementeren, de ontwikkelingen die nodig zijn, om lokale oplossingen te vinden 
en om de organisatie de kans te geven de regels met ‘leven’ te vullen en ze in het dagelijkse 
werkleven te  implementeren.  
 
In dit hoofdstuk vatten wij samen welke spanningen en zoektochten wij voor de nationale politie 
verwachten. Hiervoor hebben wij de beleidstheorie en informatie uit de interviews met interne- en 
externe stakeholders als basis gebruikt. 
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3.5.2. De logica van complexe organisaties 
Organisaties – en zeker een complexe bureaucratische organisatie zoals de politie – worden 
gekenmerkt door interne spanningen56. Spanningen bestaan tussen collaboratie en controle, tussen 
het individu en het collectief, flexibiliteit en efficiëntie, exploitatie en exploratie, profit en sociale 
verantwoordelijkheid. Een gebruikelijke indeling57 van spanningen is die als volgt: 
 

 Leren (kennis): Spanningen rondom leren komen vooral in de veranderde systemen naar 
boven. Leren betekent voortbouwen op bestaande kennis, maar ook het vernietigen van het 
oude om iets nieuws te ontwikkelen.  

 Toebehoren (identiteit, interpersoonlijke relaties): Complexiteit en pluraliteit kenmerken 
spanningen rondom toebehoren. Verschillende waarden en normen binnen de organisatie, 
maar ook rollen en doelen die tegenovergesteld kunnen zijn, tonen deze spanningen. 

 Organiseren (processen): Complexe systemen ontwikkelen verschillende designs en 
processen om uitkomsten te bereiken. Deze systemen kunnen gekenmerkt zijn door 
collaboratie of competitie, empowerment en autoriteit, routines en veranderingen, controle 
en flexibiliteit.  

 Presteren (doelen): Spanningen rondom presteren is gebaseerd op de pluraliteit van 
stakeholders en leidt tot conflicterende strategieën en doelen. Interne en externe 
stakeholders hebben verschillende behoeftes en definities van succes. 

 
Veranderingsprocessen brengen latente spanningen binnen de organisatie vaak naar boven en 
maken deze spanningen zichtbaar58, aan de ene kant nieuw en aan de andere kant ingezet om 
traditionele idealen te waarborgen. Aan de ene kant spreekt men over lokalisering met eigen 
invulling en aan de andere kant centralisatie, waarbij er met vastgestelde procedures en regels 
gewerkt moet worden. Tijdens veranderingsprocessen is vaak de tendens deze spanningen te 
negeren en vooral bepaalde aspecten van de organisatie te benadrukken (bijvoorbeeld door een 
sterke focus te leggen op efficiëntie in presteren en daarbij de verschillende definities van prestatie 
vanuit stakeholderperspectief te veronachtzamen). Een dergelijk duidelijke focus kan op korte 
termijn voordelen bieden, maar leidt er op lange termijn toe dat alternatieve perspectieven en 
belangrijke elementen in de organisatie niet tot hun recht komen. Op lange termijn is het belangrijk 
voor organisaties een balans te vinden tussen de spanningen. Spanningen hoeven niet als dilemma 
ervaren te worden, maar als complexe realiteit van de organisatie. Doordat de waarde van de 
verschillende elementen herkend wordt, kan synergie en een – ook op lange termijn – stabiele 
balans ontstaan. Medewerkers en leidinggevenden kunnen spanningen omarmen en accepteren, of 
proberen deze spanningen op te lossen, door integratie of sequentiële strategieën.  
 
Spanningen en tegenstrijdigheden die we bij de reconstructie van de beleidstheorie hebben 
gevonden adresseren wij hier, zodat hier rekening mee gehouden kan worden bij het uitvoeren van 
de evaluatie. Het is cruciaal de verschillende elementen en spanningsvelden voor de evaluatie helder 
te hebben om een goed zicht te krijgen op de hele organisatie van de nationale politie. Een sterke 
focus op bepaalde aspecten van de organisatie kan op korte termijn in veranderingsprocessen 
belangrijk zijn, maar voor een langetermijn-evaluatie moet het hele plaatje meegenomen worden. 
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Zo kunnen procespanningen die door de implementatie ontstaan (‘kinderziektes’) en structurele 
aspecten (‘weeffouten’) geïdentificeerd worden.  
 

3.5.3. Spanningsvelden bij de nationale politie 
De beleidstheorie wordt door twee foci gekenmerkt. De eerste focus (inspanningencluster 1 t/m 4) is 
op de inrichting van de nieuwe organisatie gericht, dus één landelijk korps, minder bureaucratie, één 
centrale bedrijfsvoering, die tot meer efficiëntie, effectiviteit en besparingen leidt. Deze centralisatie 
zal zowel voor de medewerkers als voor externe partners meer duidelijkheid geven en tot hogere 
politieprestaties moeten leiden. De tweede focus is gericht op de lokale inbedding en de 
professionele ruimte voor de medewerkers. Bijna de helft van de in inspanningencluster 5 
beschreven operationele doelen voor plateau 1 is gericht op deze tweede focus. Robuuste 
basisteams moeten de lokale verankering waarborgen, waarbij de burger centraal staat. Wat 
betekent lokale verankering? Het kan een middel zijn om te komen tot het doel meer veiligheid, of 
meer vertrouwen van de burger in de politie. De basisteams kunnen door een directe aanpak van 
lokale problemen bijdragen aan een veiliger Nederland. Operationeel leiderschap, dus dicht op de 
werkvloer zijn en weten wat bij de medewerkers en in de buurt speelt, moet tot een effectievere 
aanpak van veiligheidsproblemen leiden. Meer vakmanschap en een grotere weerbaarheid van 
medewerkers faciliteert binding met collega’s. Het persoonlijke contact met leidinggevenden moet 
de fysieke, mentale en morele weerbaarheid van de medewerker vergroten.  
 
Spanning tussen centralisering en lokalisering  
De twee foci centralisering en lokalisering leveren een spanning op. Overmatige oriëntatie op 
centralisatie aan de ene kant zou tot teveel uniformiteit kunnen leiden en aan de andere kant staat 
de lokale oriëntatie, die uniformiteit juist tegenwerkt en kan leiden tot lokale oplossingen die niet in 
overeenstemming zijn met het centrale beleid. De fundamentele veronderstelling in de 
beleidstheorie van de nationale politie is dat deze beide tegenpolen de organisatie in balans zullen 
houden. Deze veronderstelling sluit aan bij moderne managementtheorieën59, die het belang van 
een balans tussen centrifugale en centripetale krachten benadrukken60. 
 
Centrifugale krachten representeren de diversiteit van ideeën en perspectieven, kennis en 
informatie binnen een organisatie. Centrifugale krachten trekken een organisatie naar buiten. In de 
context van de nationale politie is dit de lokale-verankering-kant van de beleidstheorie. Centripetale 
krachten representeren structuren en processen, integreren perspectieven en houden de 
organisatie bij elkaar. In de context van de nationale politie is dit de centralisering. Centrifugale 
krachten ontwikkelen ideeën, informatie en impulsen, centripetale krachten integreren deze. Deze 
twee krachten vormen het centrale spanningsveld voor de nationale politie (zie afbeelding 5). 
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Afbeelding 5. Overzicht van spanningen geïdentificeerd in de theoretische toetsing van de beleidstheorie 

 
Opvallend is dat de aspecten van de centralisering meer aandacht krijgen in vorm van structuur- en 
procesbeschrijvingen, dan de lokale inbedding en professionele ruimte. Lokale inbedding en 
professionele ruimte worden vooral als cultuur, gedrag en leiderschapsfenomeen gezien en worden 
in de tien geselecteerde doelen in inspanningencluster 5 uitgebreid beschreven. Het realisatieplan 
geeft een duidelijke voorrang aan de inrichting van de organisatie van de nationale politie als één 
korps boven de cultuur en gedragsaspecten van de professionele ruimte: “politieprestaties 
prevaleren altijd boven de verwezenlijking van overige inhoudelijke ambities, de eerste vier 
inspanningenclusters krijgen voorrang”61. 
 
Spanningen in de conceptualisering van leiderschap 
De nationale politie is een complexe bureaucratische organisatie, die in staat moet zijn om 
innovatief, adaptief en lerend te handelen. Organisaties van dit type hebben drie 
leiderschapsfuncties nodig: de administratieve functie -die op de bureaucratische, formele aspecten 
gericht is-, de adaptieve functie -die op informele processen, interacties en lokale oplossingen 
gericht is-, en de enabling functie -die deze twee functies verbindt- (Uhl-Bien & Marion, 2009)62.   
 
In de documenten over de invoering van de nationale politie worden de administratieve functie 
(centralisering, opbouw van het PDC) en de adaptieve functie (operationeel leiderschap, 
multidisciplinaire basisteams) duidelijk ontwikkeld. De verbindende, coördinerende functie van 
enabling leiderschap wordt niet expliciet ontwikkeld. Hier ligt een potentiële valkuil, want als de 
administratieve functie overwicht krijgt en niet goed verbonden is met de adaptieve functie, kan dit 
een verstikkende werking hebben op de lokale flexibiliteit en innovatieve oplossingen.   
 
Ook de beoogde leiderschapsstijl binnen de nationale politie wordt door een spanningsveld 
gekenmerkt. Aan de ene kant is door de centralisering een duidelijke ontwikkeling naar een 
hiërarchisch leiderschapsconcept: alle medewerkers vallen in de nieuwe organisatie onder één baas. 
Maar aan de andere kant wordt operationeel leiderschap beschreven als een niet-hiërarchische 
houding. De operationele leider moet zo dicht mogelijk bij zijn medewerkers staan en hen veel 
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vrijheid laten, zodat zij hun professionele ruimte maximaal kunnen gebruiken. De beleidstheorie 
biedt geen oplossing voor deze tegenstrijdige leiderschapsvisies, te weten: 

1. één baas aan de top, die voor uniformiteit en centralisering staat;  
2. leiders binnen de organisatie die medewerkers ruimte moeten geven, een primus-inter-

pares zijn en voor lokale verankering en professionele ruimte staan.  
 
Spanningen tussen professionalisering en centralisatie 
De visie op professionaliteit is vrij complex. Aan de ene kant moet de centralisering een nog 
duidelijker definitie van de regels en normen van de politie voor heel Nederland mogelijk maken. 
Aan de andere kant moet de lokale inbedding maximaal ruimte bieden voor professionele vrijheid 
om op lokale situaties flexibel te kunnen reageren. Dit vraagt een sterk ontwikkelde professionele 
identiteit van politiemedewerkers, die zowel op uniformiteit als op zelfstandigheid en proactiviteit 
gericht is.  
 
Een sterke professionele identiteit is cruciaal voor een duidelijke definitie van het ‘zelf’ en de 
professionele weerbaarheid van de medewerker (Pratt, Rockmann & Kaufmann 2006)63. In de 
stukken over de nationale politie wordt een sterke professionalisering benadrukt en uitgebreid 
beschreven hoe meer professionele ruimte door leiderschap en cultuur verder ontwikkeld kan 
worden. Collega’s moeten zelf verantwoordelijk zijn voor hun acties en zich hierbij door een sterke, 
gedeelde professionele identiteit laten leiden. Dit perspectief valt samen met de traditionele kijk op 
professionalisering: professionals zijn helemaal vrij van hiërarchische vormen van controle. Controle 
vindt vooral plaats door informele collegiale controle (Freidson, 1984)64.  
 
Politieorganisaties zijn niet alleen professionele organisaties, zij moeten ook bureaucratische en 
administratieve elementen hebben waar het strikt volgen van sterk codificeerde regels en 
voorschriften een belangrijke rol speelt. Er moet steeds efficiënter gewerkt worden, wat terug te 
vinden is in het centraliseren van administratieve processen.  
 
Er is een inherente spanning tussen bureaucratische en administratieve elementen van de 
politieorganisatie en de professionele elementen van deze organisatie (Jacobs, Christe-Zeyse, 
Keegan & Polos, 2008)65. Medewerkers met een sterke professionele oriëntatie ervaren potentieel 
een conflict met de administratieve- en bureaucratische elementen, omdat ze de verantwoording 
van hun professionele acties als een belemmering van hun professionele ruimte en een wantrouwen 
van hun professionele expertise kunnen ervaren (Sorensen & Sorensen, 1974)66. Een hoge 
professionele identiteit moet samengaan met een sterke organisationele identificatie. Anders kan de 
professionele identiteit leiden tot een rivalisering met administratieve en bureaucratische 
elementen en als belemmering ervaren worden door de professionele medewerker. 
 
Een sterke organisationele identificatie is ook belangrijk voor het werken in multidisciplinaire teams 
met verschillende professionele identiteiten, om een supra-identiteit te ontwikkelen die het 
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medewerkers met verschillende achtergronden mogelijk maakt een gedeelde visie te ontwikkelen 
(Hekman, Streensma, Bigley, & Hereford, 2009)67.  
 
Deze spanningen adresseren we in hoofdstuk 5 waar we ze meenemen als input voor de 
procesmeting. Met de procesmeting kunnen effecten van deze spanningen in kaart gebracht worden 
en onbedoelde neveneffecten, zoals beschreven in paragraaf 3.4, geïdentificeerd worden.  
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4. Identificatie van indicatoren (stap 
B, vragen 4-7) 
 
Stap B bevat de identificatie en operationalisatie van de concepten die in de beleidstheorie zijn 
geïdentificeerd, om de doelen te kunnen meten zoals geformuleerd in de expliciete- en impliciete 
veronderstellingen en neveneffecten. De identificatie van indicatoren is gebaseerd op tekstanalyses 
van de Politiewet, het Inrichtingsplan, het Realisatieplan, ICT-documenten en interviews. In totaal 
zijn er uit deze documenten 1763 indicatoren geïnventariseerd.  
 
Alles wat de wet aan meetbare indicatoren heeft opgenomen, zoals 1 agent op 5000 inwoners of het 
Artikel-19 overleg, is meegenomen in onze analyse. Veel aspecten hebben we niet in de wet zelf 
gevonden, maar wel in het Inrichtingsplan, Realisatieplan en verschillende ICT-documenten. 
Daarnaast zijn er met de analyse van de interviews ook indicatoren gedefinieerd. We hebben in alle 
geanalyseerde teksten per cluster constructen gedefinieerd, zoals ‘minder medewerkers 
bedrijfsvoering’ (cluster 1) of ‘betere slagkracht’ (cluster 5). Ook hebben we op deze wijze de 
strategische doelen geclusterd (bv. minder organisatorische belemmeringen). Alle constructen zijn 
een resultaat van de reconstructie van de beleidstheorie zoals in paragraaf 3.3 is opgenomen. De 
volgende tabellen geven een overzicht van de gedefinieerde constructen per cluster en strategische 
doelen. 
 
Tabel 1A: Constructen cluster 1 –  Uitvoeren van de personele reorganisatie 

C1.concentratie-taken-binnen-bedrijfsvoering 
C1.een-korps 
C1.een-werkgever 
C1.herstructurering 
C1.medewerkers 
C1.minder-medewerkers-bedrijfsvoering 

C1.meer-medewerkers-operatie 
C1.minder-medewerkers-bedrijfsvoering 
C1.politie-organisatie 
C1.rechten+plichten-gelijk 
C1.samenvoeging-regiokorpsen 

 
Tabel 1B: Constructen cluster 2 – Vorming van het PDC 

C2.PDC 
C2.administratieve-lasten 
C2.besparing 
C2.betere-dienstverlening 
C2.betere-opleiding-medewerkers 
C2.efficiënter-werken 
C2.huisvestigingslasten 
C2.medewerkers 

C2.minder-overhead 
C2.productiviteit 
C2.professionaliteit 
C2.professioneel 
C2.schaalvergroting 
C2.standaardisatie-werkprocessen 
C2.vergroten-kostenbewustzijn 

 
Tabel 1C: Constructen cluster 3 – Realiseren van een betere informatievoorziening en ICT 

C3.LUIH 
C3.anticiperen-maatschappelijke-ontwikkelingen 
C3.bruikbaarheid-systeem 
C3.centrale-opslag-gegevens 
C3.een-korps 
C3.flexibiliteit-ICT 
C3.functioneren-van-politie 
C3.gebruiksgemak 

C3.ICT-innovaties  
C3.informatieuitwisseling-intern 
C3.minder-beheerkosten 
C3.minder-complexiteit-beheer 
C3.minder-gegevensverlies 
C3.minder-systeemuitval 
C3.minder-tijdbeslag-invoeren-gegevens 
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Tabel 1D: Constructen cluster 4 – Het inrichten en in werking brengen van de Nationale politie 

C4.10 regionale-eenheiden-1 landelijke-eenheid 
C4.afstemming-met-lokaal-gezag 
C4.burger-centraal 
C4.eenheid-sturing 
C4.herplaatsing-medewerkers 

C4.inrichting-basisteam 
C4.lokale-verankering 
C4.nieuwe-vormen-samenwerking 
C4.veiliger-Nederland 
C4.vertrouwen-burgers 

 
Tabel 1E: Constructen cluster 5 – Werken aan 10 geselecteerde operationele doelen 

C5.actueel-zicht-op-stand van zaken 
C5.beter-aanpak-veiligheidsproblemen 
C5.beter-gevaarbeheersing 
C5.beter-samenwerking 
C5.beter-slagkracht 
C5.burger-centraal 
C5.concreet-inzet-bij-problemen 
C5.directe-aanpak-lokale-problemen 
C5.eenduidige-dienstverlening 
C5.eenheid-in-denken/doen 
C5.een-korpschef-geeft-sturing 
C5.effectief-aanpak-veiligheidsproblemen 
C5.gedeelde-identiteit 
C5.gedeelde-visie/kernwaarden 
C5.gericht-informatieverzameling/verwerking 
C5.grotere-weerbaarheid-medewerkers 
C5.heldere-sturings-/informatielijnen 
C5.ieder-agent-basispolitietaken 
C5.informatiegestuurd-werken 
C5.leiders-dicht-op-werkvloer 
C5.leiders-kennen-medewerkers 

C5.leiders-weten-wat-er-speelt 
C5.lokale-verankering 
C5.makkelijk-op-/afschalen 
C5.meer-vakmanschap 
C5.operationeel-leiderschap 
C5.operationeel-slagkracht 
C5.persoonlijk-contact-leidinggevenden 
C5.robuuste-multidisciplinaire-basisteams 
C5.samenwerken-extern 
C5.samenwerken-intern 
C5.scherp-sturingsconcept 
C5.sociale-binding-collega’s 
C5.uniforme-dienstverlening 
C5.veiliger-Nederland 
C5.vertrouwen-politie 
C5.weerbaarheid (fysiek,mentaal,moreel) 
C5.weerbaarheidstraining 
C5.werken-in-kleine-verbanden 
C5.dialoog-burger-partner 
C5. proactief-communicatiebeleid 

 
Tabel 1F: Constructen strategische doelen 

SD.agenten-beter-opgeleid 
SD.meer-flexibiliteit 
SD.agenten-uniform-getraind 
SD.betere-aanpak-criminaliteit 
SD.betere-politiezorg 
SD.prestaties 
SD.betere-positie-gezagsdrager 
SD.betere-samenwerking-partners 
SD.betere-uitwissenling-informatie-eenheden 
SD.burger-centraal 
SD.centrale-bedrijfsvoering 
SD.dicht-bij-burgers 
SD.doelmatiger-werken 
SD.een-eenheid 
SD.eenheid-beheer 
SD.effectief-criminaliteitsbeleid 
SD.effectiviteit 
SD.efficiëntie 
SD.flexibele-robuuste-teams 
SD.heterdaadkracht 
SD.lokale-inbedding 
SD.meer-basisbeschikbaarheid 
SD.meer-daadkracht 

SD.meer-geld 
SD.meer-lokaal-gezag  
SD.meer-lokale-priotiteiten 
SD.meer-operationeel-personeel 
SD.meer-operationele-taken 
SD.meer-ruimte-politiewerk 
SD.meer-stabiliteit-taakuitvoering 
SD.meer-sturen-lokale-prioriteiten 
SD.meer-tijd-in-buurt 
SD.meer-uniformiteit 
SD.minder-afhankelijk-lokale-politiek 
SD.minder-bureaucratie/administratief-werk 
SD.minder-buurtproblemen 
SD.minder-democratisch-gat 
SD.minder-organisatorische-belemmeringen 
SD.onderhandelingen-tussen-bestuurders 
SD.oplossen-ICT-problemen 
SD.professionele-ruimte 
SD.uniform-opsporingssysteem 
SD.veiliger-Nederland 
SD.veiligheid-samenleving 
SD.vermindering-bestuurlijke-drukte 
SD.vertrouwen-burgers 
SD.zeggenschap-centrale-vertegenwoordiging 
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Deze analyse van constructen leverde 13 aspecten of thema’s op, waarover afspraken zijn gemaakt. 
Deze thema’s zijn gericht of op de output/outcome (effecten) van de inrichting van de nationale 
politie, of op de input/throughput (ondersteunende aspecten om de effecten te bereiken).  
 
Thema’s die de effecten (output/outcome)beschrijven, zijn: 
 

1. Resultaten: geeft informatie over de resultaten, die met de inrichting van de nationale politie bereikt 
zullen worden in concrete en abstracte zin (bijvoorbeeld, verbeteringen in professionaliteit, positie van 
het slachtoffer versterkt door het dienstverleningsconcept van de politie, vastgestelde prestatie-eisen 
blijven tijdens de vorming op niveau). 

2. Cultuur: geeft informatie over de interne organisatiecultuur die de nationale politie wil bereiken 
(bijvoorbeeld 'sociale binding tussen politiemensen', 'gedeelde visie op bedrijfsstrategie, 
identiteitskenmerken en kernwaarden'). 

3. Medewerkers: geeft informatie over wie en wat politiemedewerkers zijn (bijvoorbeeld 'betrouwbaar', 
'integer') en hun perspectief en positie in de nationale politie (bijvoorbeeld, 'alle medewerkers moeten 
zich herkennen in deze nieuwe organisatie'). 

4. Publiek: geeft informatie over de gewenste relatie van de nationale politie met het publiek. 

 
Thema’s die implementatie (input/throughput) beschrijven, zijn: 
 

5. Structuur: geeft informatie over de structurele inrichting van de nationale politie zoals soort en namen van 
afdelingen, aantal fte's, type posities aanwezig in de organisatie, etc. 

6. Processen: geeft informatie op welke manier binnen de organisatie gewerkt wordt, bijvoorbeeld manier 
van informatie-uitwisseling, wie bij besluitvormingen betrokken wordt, hoe er gewerkt wordt (zoals 'zo 
veel mogelijk werken op basis van kwaliteitscriteria'), etc. 

7. Leiderschap: geeft informatie over gedrag en vaardigheden van leidinggevenden (bijvoorbeeld 
'leidinggevenden zitten dicht op de operatie en weten te allen tijde wat er speelt', 'leidinggevenden 
moeten zichtbaarder worden voor hun medewerkers'). 

8. ICT: geeft informatie over de technologische voorzieningen bij de nationale politie (bijvoorbeeld types ICT 
die gebruikt kunnen/moeten worden) of inrichting van technologische voorzieningen binnen de 
organisatie (bijvoorbeeld KMar en de politie maken gebruik van dezelfde basissystemen voor opsporing en 
handhaving). 

9. Kennis: geeft informatie over specifieke vormen van kennis die medewerkers moeten hebben of moeten 
verkrijgen (bijvoorbeeld 'versterk digitale expertise in alle politieprocessen'). 

10. Taken: geeft informatie over specifieke taken die de nationale politie uitvoert (bijvoorbeeld 'politie heeft 
een taak bij het controleren, identificeren en overdragen van criminele (illegale) vreemdelingen aan de 
strafrechtketen'). 

11. Partners/coöperatie: geeft informatie over de externe organisaties (partners), met wie de nationale politie 
samenwerkt en de manier van samenwerken. 

12. Actieprogramma’s/processen: geeft informatie over externe actieprogramma’s of commissies, die 
voorwaarden leveren voor besluitvormingen binnen de politie (bijvoorbeeld 'Commissie 
Schouten/Telgen

68
: aanbevelingen betreffende aanbesteding van politievoertuigen). 

13. Timeline: geeft informatie over concrete termijnen die betrekking hebben op de inrichtingsprocessen 
(bijvoorbeeld, wanneer de invoering van bepaalde processen of voorzieningen afgerond moet zijn). 

 

In de volgende stap van de analyse is iedere geïdentificeerde indicator uit de documenten gekoppeld 

aan een thema en aan het bijpassende construct in een van de 5 clusters of de strategische doelen. 
Afbeelding 6 geeft een schematische weergave van onze aanpak van de coderingsstappen. Hierin is 
te zien dat bij verschillende constructen en thema’s, identieke indicatoren zijn gevonden. We 
hebben, waar relevant, deze ontdubbeld wat uiteindelijk heeft geleid tot een geselecteerde lijst van 
1763 indicatoren.  
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Afbeelding 6: Overzicht aanpak analyse  

 
De volgende tabel (tabel 2) geeft een voorbeeld van het resultaat van de twee coderingsstappen. 
Hierin is ook terug te vinden in welk document en pagina we de geïdentificeerde indicator gevonden 
hebben. Vanwege de lengte van de volledige lijst van geïdentificeerde indicatoren wordt het 
volledige overzicht als separaat document met de eindrapportage opgeleverd (bijlage F). 
 
Tabel 2. Voorbeeld resultaat identificatie van indicatoren  

Nr  BRON/ 
document 

BRON/ 
pag. 

HOOFDDOEL 
THEMA 

AFSPRAKEN/INDICATOR Cluster  

1 Inrichtingsplan p. 56 Structuur Herschikking van capaciteit van 
regionaal naar landelijk vanwege 
concentratie van taken. 

C1. concentratie-taken-
binnen-bedrijfsvoering 

2 Inrichtingsplan p. 231 ICT Dienstverleningsmodel Bedrijfsvoering: 
De bedrijfsvoeringsportal en de 
telefonische servicedesk steunen sterk 
op een sterke technologische 
ondersteuning wat een professionele 
ICT-ondersteuning tot een belangrijke 
randvoorwaarde voor een efficiënte 
dienstverlening maakt. 

C1. concentratie-taken-
binnen-bedrijfsvoering 

3 Inrichtingsplan p. 233 Resultaten Door de intensieve contacten tussen de 
accountmanager en de eenheid is het 
PDC in staat de middellange- en 
langetermijnontwikkeling van de 
eenheid te vertalen in toekomstige 
dienstverlening binnen de 
beleidsmatige kaders. 

C1. concentratie-taken-
binnen-bedrijfsvoering 

1627 Realisatieplan p. 83 Structuur Zijn de eenheden nevengeschikt 
georganiseerd en versterken zij elkaar 
in de aanpak van criminaliteit. 

SD. beter-aanpak-
criminaliteit 

1628 Interviews Taken Aanpak zware criminaliteit. SD. beter-aanpak-
criminaliteit 
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5. Evaluatieontwerp (stap C, vragen 8 
en 9) 

5.1. Beschrijving van de methoden  

5.1.1. Bepalen complexiteit van indicatoren 
Bij het opzetten van het evaluatieontwerp hebben wij de volgende kwaliteitscriteria gehandhaafd:  
 
Validiteit en betrouwbaarheid van de evaluatie 
Het evaluatiekader streeft naar indicatoren die valide en betrouwbare uitkomsten bieden.  
Validiteit zegt iets over de inhoud, er wordt gemeten wat de bedoeling is. Betrouwbaarheid heeft te 
maken met de stabiliteit van het onderzoeksresultaat, bijvoorbeeld bij herhaling van het onderzoek. 
Dit betekent dat de concepten die worden gemeten, bijvoorbeeld verschillende perspectieven van 
stakeholders, meegenomen moeten worden en de verschillende constructen (bv. vertrouwen in de 
politie) door meerdere metingen uit verschillende bronnen stabiel moeten zijn.  
 
Functionaliteit van de evaluatie 
De evaluatie moet zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande indicatoren om de kostprijs te  
beperken en de werkdruk voor de politie zo laag mogelijk te houden. Deelevaluaties uitgevoerd in 
onderdelen van het politiebestel, moeten waar mogelijk worden geïntegreerd en meegenomen in de 
algemene evaluatie, om doublures te vermijden. Wij hebben zoveel mogelijk bestaande evaluaties 
verzameld en stellen voor ze te integreren in het evaluatieontwerp. Er moet rekening mee gehouden 
worden dat er constant nieuwe deelevaluaties bijkomen. Op dit moment is er nog geen compleet 
overzicht beschikbaar, maar er wordt door de nationale politie gewerkt aan het ontwikkelen van een 
integraal onderzoekoverzicht. Een dergelijk overzicht zou het identificeren van  bestaande metingen 
makkelijker maken. 
 
Legitimiteit van de evaluatie 
Wij hebben zoveel mogelijk interne en externe stakeholders betrokken bij het opzetten van het 
evaluatieontwerp om de legitimiteit en acceptatie van de evaluatie te borgen en de doorwerking van 
de evaluatie in toekomstig beleid te maximaliseren. Een brede waaier aan stakeholders hebben we 
betrokken bij de volgende stappen in de ontwikkeling van het evaluatiekader:  

 de reconstructie van de beleidstheorie 

 de initiële en uiteindelijke selectie van de te gebruiken indicatoren 

 de te gebruiken methoden van dataverzameling 

 de besluitvorming over het ontwerp van de evaluatie 
Deze stappen zijn ook intensief met de Commissie Rinnooy Kan besproken. Daarnaast is met de 
klankbordgroep het evaluatieontwerp besproken.  
 
Om de legitimiteit van de evaluatie te waarborgen, zouden interne en externe stakeholders bij de 
uiteindelijke evaluatie betrokken moeten worden om de resultaten voortdurend met hen te 
bespreken en te valideren. Een belangrijk aspect van de legitimiteit van de evaluatie is de keuze van 
meetmomenten. De Politiewet heeft tijd nodig om geïmplementeerd en verankerd te worden. Het 
inrichten en in werking brengen van de nationale politie (cluster 4), dus de feitelijke uitvoering van 
de reorganisatie, heeft tijd nodig om gestalte te krijgen. Bij het meten van effecten zal er rekening 
mee gehouden moeten worden, dat sommige metingen nog niet uitvoerbaar zijn.  
 
 



43 
 

Houdbaarheid van het evaluatieontwerp  
Het evaluatieontwerp dient om te kunnen gaan met veranderingen in de omgeving. Dit betekent:  

 Wijzigingen in de gehanteerde beleidstheorie naar aanleiding van eerdere evaluaties en naar 
aanleiding van wijzigingen in politieke prioriteiten. 

 Wijzigingen in de externe omgeving, i.c. factoren als arbeidsmarkt, criminaliteit, macro-
economische factoren enz. 

 Wijzigingen in de beschikbaarheid van data als gevolg van beslissingen van externe partijen. 
 
In ons evaluatieontwerp gebruiken wij de oorspronkelijke plannen van de nationale politie als basis. 
Veranderingen in de beleidstheorie zijn deel van de procesevaluatie en moeten voortdurend in de 
effectmetingen geïntegreerd worden en voor de implementatie- en procesevaluatie 
gedocumenteerd worden.  
 
Deze vier kwaliteitscriteria hebben wij samengevat in een complexiteitsindicatie voor de te meten 
concepten in het overzicht van indicatoren. De complexiteit wordt aangegeven in drie stappen van 
‘laag’, ‘matig’ en ‘hoog’ (zie afbeelding 7). 
 

 
Afbeelding 7. Stoplicht complexiteit 

Lage en hoge complexiteit zijn geen redenen bepaalde indicatoren wel of niet te kiezen. Deze keuze 
moet vooral inhoudelijk bepaald worden aan de hand van de beleidstheorie. De output en outcome 
aspecten van de beleidstheorie, dus de effecten van de nationale politie, zijn alle heel complex. 
Concepten zoals ‘veiliger Nederland’, ‘betere politieprestaties’ of ‘groter vertrouwen burger’ zijn 
hoog complexe constructen, die een grote mate aan triangulatie, dus metingen met verschillende 
methoden (bv. objectieve data, surveys, interviews) en stakeholders (bv. burgers, media, 
ketenpartners) nodig maken.  
 
We maken onderscheid tussen objectieve- en subjectieve indicatoren. De meeste input- en 
throughput variabelen -de variabelen van de implementatiemeting- kunnen door objectieve 
indicatoren gemeten worden. Het gaat er hierbij om of de geplande stucturen en processen zijn 
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geïmplementeerd. De meeste output- en outcome variabelen -de variabelen van de effectmetingen- 
kennen echter een subjectief karakter; er wordt een indruk of perceptie gemeten, die tussen 
verschillende stakeholders kan variëren. Het voorgestelde stoplicht van complexiteit zou daarom in 
principe alle implementatie-indicatoren met groen beschrijven en de meeste effectindicatoren met 
geel of rood beschrijven. Daarom hebben wij het stoplicht alleen op de effectindicatoren toegepast 
(zie bijlage C van de appendix).  
 
We stellen voor om bij de indicatoren die als geel of rood beschreven zijn, een combinatie van 
metingen te laten plaatsvinden. Objectieve indicatoren kunnen met subjectieve indicatoren 
gekoppeld worden om de validiteit van subjectieve- en objectieve indicatoren middels cross-
validatie te verhogen. Een voorbeeld is het koppelen van gedragsindicatoren aan reeds lopende 
longitudinale psychologische onderzoeken bij de eenheid Midden-Nederland en eenheid Rotterdam, 
uitgevoerd door RSM/Erasmus Universiteit, in het kader van het COMPOSITE-project69. In deze 
longitudinale studies worden psychologische metingen verzameld aan de hand van zelfrapportages. 
Dit kan aangevuld worden met objectieve data uit personeelsdatabases of metingen van 
politieprestaties. Middels het verzamelen van gedrags- en prestatie-indicatoren kan vergelijkend 
onderzoek worden uitgevoerd tussen feitelijk gedrag en antwoorden van zelfrapportages voor 
psychologische aspecten (bv. medewerkertevredenheid). Vanuit het longitudinale perspectief is het 
niet alleen van belang te weten in hoeverre psychologische perceptie en gedrag veranderen in tijd, 
maar ook of feitelijk gedrag dat doet. Dat betekent dat psychologische metingen gekoppeld kunnen 
worden aan gedragsindicatoren.  

5.1.2. Bestaande evaluaties 
De wens van de minister is om de inspanningen van evaluatie voor de politie zo laag mogelijk te 
houden. Wij hebben daarom in onze analyse bestaande gegevens zoals genoemd in de startnotitie 
(d.w.z. registers, jaarverslagen, surveys zoals IVM, MCB of MTO-onderzoeken en bestaande 
procesevaluaties) bij het opstellen van het evaluatieplan betrokken, alsmede andere bronnen van de 
politie en externe stakeholders, zoals effectmetingen van de nationale politie, CBS, Politiemonitor, 
onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, Algemene Rekenkamer, Inspectie Veiligheid en 
Justitie enz. Er is een groot aantal aan eerdere, lopende en toekomstige evaluatie-inspanningen. Er 
worden doorlopend data verzameld door de politie of andere instellingen. Veel data zijn zorgvuldig 
gedefinieerd (bijvoorbeeld de kaderbrief70 of de inspanningen rondom de ICT-evaluatie (bijv. 
Voortgangsrapportage BAVP71). Bronnen voor bestaande evaluaties zijn op de volgende wijze 
verzameld: 

 Politie en wetenschap: artikelen via onderzoeksoverzichten, alle relevante evaluaties 
gedownload op basis van indicatoren en ingedeeld op onderwerp. 

 CBS statline/Veiligheidsmonitor: onderwerp ‘Veiligheid’, geselecteerd op basis van 
indicatoren. 

 WODC. Keywords: politieorganisatie, politiebeleid, nationale politie, strafrechtketen. Alle 
resultaten geselecteerd op basis van indicatoren.  

 Google Scholar: Keywords: politieorganisatie, politiebeleid Nederland, nationale politie, 
politieleiderschap.  

 Cahiers politiestudies: de meest recente jaargangen nagegaan op relevante artikelen. Deze 
zijn niet gedownload, want niet beschikbaar via de open bronnen.  

 
Alleen recente onderzoeken zijn meegenomen. De volledige lijst van gevonden evaluaties is te 
vinden in bijlage E van het separate document, behorende bij deze rapportage.  
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 www.composite-project.eu. 
70

 Kaderbrief Politie, april 2014. 
71

 Voortgangsrapportage BAVP IV. Programmabureau AVP. Maart 2014 (concept). 
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5.2. Evaluatieplan met indicatoren  

5.2.1. Foci van het evalutieontwerp 
Wij onderscheiden drie foci in ons evaluatieontwerp: 

1. Focus op de effecten: dit omvat de output en outcome variabelen van de nationale politie. 
Alle aspecten die resultaten, cultuur, gedragsveranderingen en omgevingseffecten 
beschrijven. 

2. Focus op de implementatie:  dit omvat de input en throughput variabelen van de nationale 
politie. Aspecten die het bouwen van de nationale politie beschrijven, dus structuur, 
procedures, takenbeschrijving, ICT etc. 

3. Focus op het proces: dit omvat het proces van de implementatie. Hier speelt de evaluatie 
van onbedoelde neveneffecten, de invloeden van toevoegingen of veranderingen door 
omgevingsvariabelen een rol.   

 
In afbeelding 8 worden de verschillende foci afgebeeld, met de daarbij behorende 13 aspecten of 
thema’s waarover afspraken zijn gemaakt. Deze thema’s zijn gericht of op de output/outcome 
(effecten) van de inrichting van de nationale politie of op de input/throughput (ondersteunende 
aspecten om de effecten te bereiken).  
 

Afbeelding 8. Drie foci in het evaluatieontwerp 

De focus op de effecten is de belangrijkste focus in ons evaluatieontwerp. Tenslotte wordt de 
nationale politie ingevoerd om bepaalde effecten te bereiken. De implementatie van bepaalde 
structuren en processen is hieraan ondergeschikt, want de input en throughput is alleen een 
instrument om een bepaald effect te bereiken.  
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De focus op implementatie is van belang als het om centrale aspecten van de nationale politie gaat, 
zoals de inrichting van het PDC, of om aspecten die van hoog democratisch belang zijn, zoals de rol 
van de korpschef, de rol van de burgermeesters, of de rol van de minister. Ook wordt de focus op de 
implementatie relevant als er bepaalde effecten niet, of niet in de gewenste mate, optreden. In dat 
geval moet aan de hand van de beleidstheorie de implementatie geïdentificeerd worden, die een 
bepaald effect had moeten hebben en zal geëvalueerd kunnen worden of de implementatie 
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.  
 
Ook de focus op proces wordt in het geval van onvoldoende effecten belangrijk. Dan moet 
geëvalueerd worden welke rol bepaalde omgevingsvariabelen of programma’s spelen, zoals de 
landelijke ontwikkelingen die zijn beschreven in paragraaf 3.2.4, naast de invoering van de nationale 
politie (bv. ZSM in de strafrechtketen of het LFNP bij de politie). Ook is de focus op proces belangrijk 
bij het achterhalen van managementinformatie over de implementatie en het op tijd bijsturen. 
Daarbij kunnen bepaalde spanningsvelden, zoals de spanning tussen centralisering en lokalisering of 
de spanning tussen uniformiteit en zelfstandigheid/proactiviteit, bijzondere aandacht verdienen (zie 
3.5 voor meer achtergrond). Hier hoort ook weer de rol van de regioburgemeesters, de positie van 
de korpschef en de rol van het departement bij.  
 
Met deze aanpak kan de evaluatie flexibel aan veranderende omgevingsfactoren aangepast worden 
(zoals vertragingen en onverwachte gebeurtenissen) en kan ervoor gekozen worden alleen een 
effect-evaluatie door te voeren, of de evaluatie als bron van managementinformatie voor de 
implementatie te gebruiken).  
 
Deze opzet zal in een selectie van evaluatie-foci uitmonden, die min of meer de volgende verhouding 
toont (afbeelding 9):  

 De meting van de uitgangssituatie wordt tot een effectmeting beperkt. 

 De meting na drie jaar volgt het principe “effectmeting, tenzij …”, maar neemt de 
implementatie- en procesmetingen mee als zij zich als relevante managementinformatie 
aandienen. In afbeelding 9 zijn deze delen gemarkeerd, omdat ze flexibel inzetbaar zijn.  

 De meting na vijf jaar volgt volledig het principe “effectmeting, tenzij …”, wat na verwachting 
een duidelijk kleinere behoefte aan implementatie- en procesmetingen met zich mee-
brengt.  
 

 
  Afbeelding 9: Relatieve verhouding van evaluatie foci in de drie meetmomenten 
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5.2.2. Indicatoren van de effectmeting 
Bij de analyse van indicatoren van de effectmeting hebben we 248 effecten geïdentificeerd. We 
hebben de constructen en thema’s benoemd waaraan de indicatoren zijn gekoppeld. In het 
overzicht van indicatoren zijn per indicator mogelijke bestaande bronnen opgenomen en worden 
voorstellen gedaan voor additionele onderzoeken. In deze lijst van effectindicatoren hebben we de 
complexiteitsindex (afbeelding 7) opgenomen. Vanwege de lengte van de volledige lijst van alle 
geïdentificeerde indicatoren wordt het volledige overzicht als separaat document met de 
eindrapportage opgeleverd (bijlage C).   

 

5.2.3. Indicatoren van de implementatiemeting 
Bij de analyse van indicatoren van de implementatiemeting hebben we 1515 indicatoren 
geïdentificeerd. Ook hier hebben we de constructen en thema’s gekoppeld aan de indicatoren.  
Vanwege de lengte van de volledige lijst van alle geïdentificeerde indicatoren wordt het volledige 
overzicht als separaat document met de eindrapportage opgeleverd (bijlage D). 
 

5.2.4. Indicatoren van de procesmeting 
De procesmeting heeft meerdere functies. Ten eerste kunnen met de procesmeting onbedoelde 
neveneffecten getoetst worden. Wij hebben in paragraaf 3.4 een overzicht van mogelijke 
neveneffecten beschreven die in interviews naar voren zijn gekomen. In paragraaf 3.5 hebben wij de 
spanningsvelden beschreven die niet zichtbaar zijn in de beleidstheorie en die mogelijke effecten 
kunnen hebben  op de implementatie van de nationale politie.  
 
Ten tweede wordt de procesmeting gebruikt om de validiteit van indicatoren te verhogen. De 
perceptie van verschillende stakeholders en het complexe geheel van alle correlaties kunnen vooral 
door procesbegeleiding opgespoord worden. Een voorbeeld hoe complex de verschillende 
correlaties ervaren worden, is de harmonisatie van ICT. Invloeden zoals verhuizing van datacenters, 
personele plaatsing, vorming van het PDC, inrichting van aandachtsgebieden, inrichting van 11 
eenheden en samenwerking met bijvoorbeeld de Politieacademie, leveren een ingewikkeld proces 
op waarbij enorm veel factoren en stakeholders betrokken zijn. Zoals in ons evaluatieontwerp 
beschreven, geeft de procesmeting de mogelijkheid om managementinformatie voor de 
implementatie te verzamelen en kan deze de effectevaluatie valideren.  
 
Wij adviseren om bij de procesevaluatie een longitudinaal design toe te passen (met een cyclus van 
6 maanden). Dit kan vorm krijgen door het afnemen van interviews met interne- en externe 
stakeholders met een focus op centrale punten zoals de harmonisatie van ICT, het ‘Artikel-19’ 
overleg, de rol van het departement, de korpschef en de burgemeester.  

Casus 

Een belangrijk onderdeel van ons evaluatieontwerp bij de procesmeting, is de uitvoering van 
casusonderzoek. Met de uitvoering van onderzoek in de praktijk staat de vraag centraal naar de 
feitelijke werking van de politie bij de 11 eenheden. De casus kunnen zich richten op de feitelijke 
invulling van formele bevoegdheden en taken door betrokken actoren en op de feitelijke sturing en 
controle van de politie. Hierbij gaat het zowel om de formele bevoegdheden als ook om de 
informele sturings- en controlemiddelen. Op deze manier komt aan de orde welke instrumenten 
daadwerkelijk worden gehanteerd door de verschillende actoren. Het onderzoek besteedt aandacht 
aan concrete handelingen en gedragingen van zowel bestuurders, als de politie en andere actoren.  
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De feitelijke en formele sturing van de politie zijn van groot belang voor de legitimiteit van de 
democratische rechtsstaat. Sturing en controle moeten plaatsvinden door het bevoegd gezag dat 
geen deel uitmaakt van de politie, maar wel de werkzaamheden en taakuitvoering van de politie 
bepaalt. De casus zullen betrekking hebben op zowel het beheer van als het gezag over de politie. 
Het zal niet altijd mogelijk zijn om in de praktijk het onderscheid tussen beheer en gezag te maken. 
Als in een beleidsplan lokale prioriteiten voor de aanpak van criminaliteit en overlast zijn 
opgenomen, zijn aspecten van zowel beheer als gezag aan de orde.  
 
Het doel van de casus is informatie te krijgen over het functioneren van de nationale politie, dus het 
functioneren van de korpsbeheerder, de (regio)burgemeesters, gemeenteraden, hoofdofficieren van 
justitie en politiechefs ten aanzien van het bestuur en beheer van de eenheden in de praktijk en over 
de wijze waarop stakeholders en ketenpartners daarbij betrokken zijn. 
 
De vraag die beantwoord moet worden is of het politiebestel werkt zoals de wetgever het heeft 
bedoeld. Het gaat daarbij onder meer om de politiek-bestuurlijke context van het bestel zelf, maar 
ook of het gezag zijn positie kan innemen en zijn rol kan vervullen: kunnen de officieren van justitie 
en burgemeesters hun gezag uitoefenen? Kan de Tweede Kamer zijn rol vervullen? Functioneert de 
lokale driehoek? Hoe zijn de verhoudingen in het Artikel-19 overleg en kan de regioburgemeester 
zijn rol vervullen? Deze vragen kunnen met onderzoek in de praktijk worden beantwoord.  
 
Bij de keuze voor bepaalde onderwerpen waar de onderzoeken naar gedaan kunnen worden, 
hebben wij ons laten leiden door de belangrijkste uitgangspunten van het nieuwe bestel, thema’s 
van het aanvalsprogramma72, landelijke ontwikkelingen (zie paragraaf 3.2.4) en specifieke 
toezeggingen van de minister bij de behandeling van de wet (zie paragraaf 3.2.5). We hebben een 
keuze gemaakt voor onderwerpen die illustratief zijn voor de doelstellingen die ten grondslag liggen 
aan de nationale politie om te meten of beoogde effecten zoals de beleidsmaker ze heeft bedoeld, 
ook daadwerkelijk in de praktijk uitwerken en wat de onbedoelde neveneffecten zijn. De casus 
kunnen de werking tussen het gezag en operationele taakuitvoering blootleggen en mogelijke 
problemen in kaart brengen. Wij stellen een aantal casus voor, echter zal de uiteindelijke keuze 
afhankelijk zijn van het moment van meten en de voorkeur die de Commissie Rinnooy Kan heeft bij 
de uitvoering ervan.  
 
Landelijke ontwikkelingen 
(paragraaf 3.2.4) 

 Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 2011-2014 

 Actieprogramma ‘Minder regels, meer op straat’ 

 Actieprogramma Lokale Besturing Politie 

 Veiligheidshuizen 

Toezeggingen minister over 
andere verbeteringen 
(paragraaf 3.2.5) 

 Rol van de regioburgemeester en de positie van de korpschef 

 Gebruik aanwijzingsbevoegdheid 

 Evaluatie gerechtelijke kaart 

 De politie als aparte rechtspersoon  

 Begrotingsproces 

 Justitiële oriëntatie 

 Klachtenbehandeling 

Artikel-19 overleg Het overleg van de minister met de regioburgemeesters en de voorzitter van het 
College van procureurs-generaal over de taakuitvoering en het beheer, het 
zogenaamde "Artikel-19 overleg" dat tenminste 4 keer per jaar plaatsvindt, wordt 
in aanwezigheid van de korpschef, door de minister gevoerd.  
Hoe ontwikkelt zich de verhouding tussen de landelijke en lokale prioriteiten. Hoe 
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 Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 2011-2014. Continuïteit, verbetering en vernieuwing. 
Landelijk CIO-office. 19/092011; Realisatieplan Nationale Politie, 2012. 
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gaan ze om met verschillende belangen tussen nationale agenda en lokale 
behoeftes? Kunnen de regioburgemeesters de lokale behoeftes verdedigen in het 
artikel-19 overleg? Kan de minister zijn landelijke agenda uitrollen? Welke rol 
speelt het departement in de gezagsverhouding met de korpschef en het lokale 
gezag (burgemeesters en Openbaar Minister)? 

Centrale aanschaf auto’s Worden er kosten bespaard met de centrale inkoop? Zijn er problemen met 
betrekking tot het centraliseren van het onderhoud aan de auto’s en levert dat 
logistieke problemen op? Zijn degenen die verantwoordelijk zijn voor inkoop 
betrokken bij de vraag vanuit de operatie? Hoe is de monopoliepositie van de 
leverancier?  

Samenwerking districten  
t.b.v. hennepteelt Brabant 

Samenwerking tussen verschillende regio’s, verschillende eenheden en 
verschillende ketenpartners. Is de aanpak van hennepteelt verbeterd? Is de 
samenwerking in de strafrechtsketen sneller en kan de politie slagvaardiger 
optreden samen met ketenpartners? 

Nationale en internationale 
samenwerking  

Grootschalig en grensoverschrijdend optreden van politie en stakeholders. De 
Nucleair Security Summit op 24 en 25 maart 2014 was het eerste grootschalige 
optreden van de nationale politie waar er sprake was van regio- overschrijdende 
politie inzet. Lukt het de nationale politie grootschalige optredens effectief en 
efficiënt aan te pakken? Ook samenwerking op internationaal niveau, zoals 
politiemissies in het buitenland, worden hier bedoeld.   

Aanpak PTSS Aanpak post traumatische stress stoornis. Hoe werkt het beleid ten aanzien van 
de aanpak en terugdringen van PTSS? Het is nu onderkend door de leiding en er is 
beleid voor ontwikkeld waardoor het beter dan voorheen kan worden aangepakt. 
Maar is er ook genoeg budget voor? En in hoeverre zijn de ontwikkelingen toe te 
schrijven aan de komst van de nationale politie, of is het een maatschappelijke 
tendens die al eerder is ingezet?  

High Impact Crime (HIC) Het aanpakken van HIC staat hoog op de prioriteitenlijst van de politie. Zijn de 
systemen voor het bestrijden hieraan gekoppeld? Kan regio- en 
landoverschrijdende criminaliteit beter dan voorheen worden aangepakt? Kan de 
politie als een eenheid optreden en internationaal samenwerken bij de aanpak 
van deze vorm van criminaliteit? 

ICT-harmonisatie De harmonisatie van het beheer van de ICT moet leiden tot betere samenwerking 
in de keten. Door informatiedeling, digitaal werken in de keten kan er een betere 
gezamenlijke aanpak plaatsvinden van het veiligheidsprobleem en een betere 
dienstverlening aan partners. Hoe is de koppeling van de vele ICT-systemen en de 
deling van informatie? Lukt het om aan te sluiten bij de ICT van de ketenpartners, 
zoals de KMar? Zijn er risico’s bij het monopolie van leveranciers? Bij de aanpak 
van HIC, organized crime, ondermijning enz., aansluiting zoeken bij internationale 
informatie-uitwisseling.  

 

5.3. Fasering 3-jaars en 5-jaars evaluatie 
De Politiewet is sinds 1 januari 2013 in werking. Het uitvoeren van deze complexe realisatie brengt 
met zich mee dat er tijdens de realisatie aanpassingen aan het vooraf ingeschatte plan zijn gedaan. 
Een van de belangrijkste voorwaarden om de nieuwe politieorganisatie in werking te brengen is de 
personele reorganisatie. De planning hiervoor was gebaseerd op de veronderstelling dat de 
invoering van het LFNP zou zijn afgerond voor de start van de nationale politie. De invoering hiervan 
blijkt echter meer tijd te vergen en de onderhandelingen over het selectieproces van 
leidinggevenden brengt een forse vertraging van de personele reorganisatie met zich mee73. In het 
tweede kwartaal van 2013 is er daarom gekozen voor een focusstrategie. De prioriteit ligt daarin bij 
het op peil houden van de operationele resultaten, aangezien deze direct van invloed zijn op de 
veiligheid en daarmee de bestuurlijke en maatschappelijke positionering van de politie. Deze 
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 Actualisatie Realisatieplan Nationale Politie. April 2014.  
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aanpassingen hebben gevolgen voor de planning. Een aantal operationele onderdelen van de 
eenheden zal nu in 2015, in plaats van in 2014, in werking worden gebracht. Dit heeft gevolgen voor 
de vorming van het PDC en de rest van de organisatie.  
 
De minister heeft toegezegd de wet in 2017 -vijf jaar na inwerkingtreding-  te evalueren. Met de 
uitvoering van casus kan er worden aangesloten op wat er al in 2017 feitelijk te meten is. De keuze 
kan worden gemaakt voor projecten die daadwerkelijk al in werking zijn gebracht, om zo tot een 
juiste effectmeting te komen. Wij achten daarom een fasering van groot belang in de evaluatie. De 
evaluatie heeft dan een belangrijke functie voor managementinput. Processen en structuren kunnen 
nog bijgestuurd worden en de implementatiedruk op de organisatie is nog vrij hoog. De behoefte 
kan dan zijn om juist onbedoelde neveneffecten, zoals prestatieverlies of ontevredenheid van 
medewerkers en externe stakeholders, op te sporen en maatregelen hiervoor te ontwikkelen.  
 
Naast de beschreven aandachtspunten, verdienen de volgende aspecten in jaar 3 een bijzonder 
oogmerk in de procesmeting. De minister van Veiligheid en Justitie heeft de Tweede Kamer 
toegezegd, naar aanleiding van opmerkingen van alle woordvoerders, om binnen drie jaar na 
inwerkingtreding van de nieuwe Politiewet de volgende punten te evalueren: de constructie van de 
politie als aparte rechtspersoon (inclusief de risico's van justitiële oriëntatie en van verzelfstandiging 
van de politie), de positie van de korpschef op grond van artikel 27, de rol van de regioburgemeester 
en de regio Oost-Nederland.  
 
Ten aanzien van de regio Oost-Nederland zegt de minister toe, in te grijpen in de regio Oost als uit 
de evaluatie blijkt dat daarvoor aanleiding is. Tevens is van belang om bij de evaluatie rekening te 
houden met de ervaringen van burgers over de lokale inbedding van de politie74.  
 
Voor de 3-jaars evaluatie stellen wij voor dat er voor de regio Oost-Nederland de voorgestelde 
procesevaluatie wordt uitgevoerd, daarbij rekening houdend met specifieke aspecten die typerend 
zijn voor deze regio:  
 

Gezag  Besluitvorming verloopt anders dan in de rest van Nederland. Als gevolg van het 
grote aantal gemeenten is er tussen de 81 burgemeesters en de regioburgemeester 
een extra overleg ingebracht.  

 De burgemeesters zouden een afname van hun identiteit kunnen ervaren als gevolg 
van de schaalvergroting.  

 Aansluiting met het Openbaar Ministerie in de strafrechtelijke vervolging. 

Gebiedsindeling  De gebiedsindeling is bepaald aan de hand van een aantal factoren zoals de 
gerechtelijke kaart en de grenzen van de veiligheidsregio’s en provincies.  

 In de Oostelijke regio heeft de geografische situatie zijn uitwerking op hoe de 
organisatie functioneert. Er zijn veel gebieden met een landelijk karakter, zoals 
Betuwe, Veluwe en Achterhoek. Dit betekent anders inspelen op de politiezorg zoals 
15 minuten aanrijtijd. Is het mogelijk om te differentiëren op diverse terreinen?  

 Toedeling van middelen en huisvesting is nu gelijk aan de rest van Nederland.  

 Bij de indeling van RIK’s (Regionaal Informatie & Expertise centrum, gericht op 
bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit) en Veiligheidshuizen, worden 
de 10 eenheden hetzelfde behandeld en krijgen ze dezelfde ondersteuning. Het 
wordt daarmee anders ingedeeld dan de indeling van de politiesterkte (op basis van 
een aantal indicatoren zoals inwonersaantal, wegennet, inwonersdichtheid). 

Lokale 
verankering 

 Er zijn nu minder teams (27) om lokaal te verankeren. De robuuste basisteams 
moeten voor 80% het werk kunnen doen. Ze opereren zelfstandiger dan daarvoor.  

 Naar verhouding is het aantal wijkagenten in Oost-Nederland omhoog gegaan, 
omdat in de wet de koppeling is gemaakt met 1 wijkagent op de 5000 inwoners.  
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Bedrijfsvoering  De eenheidchefs zijn niet meer voor de bedrijfsvoering verantwoordelijk en dus niet 
langer budgetverantwoordelijk. Hoe gaat nu de samenwerking met het gezag?  

Meetmoment  De 3-jaars evaluatie komt in 2015, terwijl de reorganisatie nog loopt. Begin 2015 
worden de chefs van de basiseenheden benoemd en worden de mensen in de loop 
van 2015 ingeregeld. De toegevoegde waarde van de reorganisatie is nog niet 
zichtbaar als er alleen naar het proces wordt gekeken, hoewel het begin van de 
ontwikkelingen wellicht al wel te zien is. Het zal bij de 3-jaars evaluatie nog niet 
mogelijk zijn om tot een eindoordeel te komen. De resultaten van de evaluatie 
kunnen gebruikt worden voor de 5-jaars evaluatie.  

 
De eenheid Oost-Nederland leent zich om verschillende redenen voor een diepgaandere 
implementatie- en procesevaluatie. Er worden 5 regio’s bij elkaar gevoegd met een groot aantal 
gemeentes. Ook is Oost-Nederland een geografisch groot gebied met landelijke en stedelijke 
structuren. Dit betekent dat de uitdagingen van centralisering en samenvoeging op een bijzondere 
wijze in deze eenheid aan bod komen en exemplarisch kunnen zijn voor andere eenheden. Dit 
betekent dat deze evaluatie als implementatie-managementtool gebruikt kan worden. Afbeelding 10 
geeft een beslisboom voor de evaluatie als managementtool.  Hierin wordt duidelijk onder welke 
omstandigheden er gekozen kan worden voor de juiste vorm van evaluatie. Het geeft de 
argumentatie voor het daarna volgende overzicht (afbeelding 11), waarbij er wordt gekozen voor 
implementatie evaluatie, procesevaluatie of een implementatie/procesevaluatie alleen bij 
geselecteerde aspecten.  
 

 
 
 
Afbeelding 10: Evaluatie als managementtool – beslissingsboom  

 
De meting van de uitgangssituatie zal op de effectmetingen gericht moeten zijn, die uit bestaande 
en/of doorlopende metingen achterhaald kan worden. Hiervoor worden metingen geselecteerd die 
ook na drie en vijf jaar gemeten kunnen worden. In verschillende gevallen is het mogelijk deze data 
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voor meer meetmomenten te achterhalen en te analyseren. Zo kan de empirische evaluatie steviger 
onderbouwd worden.  
 
Wij stellen voor de evaluatie in vijf jaar dan ook vooral op output en outcome (focus effecten) te 
richten. Input en throughput elementen (focus implementatie) moeten alleen meegenomen worden 
als er aandachtspunten zijn, onverwachte effecten bij de output en outcome meting naar voren 
komen of bepaalde geselecteerde voorwerpen van bijzonder democratisch belang zijn. De filosofie 
van de selectie van evaluatie foci hebben wij in een beslissingsboom samengevat (zie afbeelding 11).

 
Afbeelding 11. Beslissingsboom selectie evaluatie foci 
 

5.4. Risicoanalyse van de evaluatie 
Zoals in de vorige paragraaf benoemd, is een van de grootste risico’s het moment van meting. De 
implementatie van de nationale politie is zeer complex en kent tal van vertragingen. Hierdoor 
kunnen beoogde effecten, vooral aan het begin van het project, lastig meetbaar zijn en risico’s 
opleveren. Ook bij het verzamelen van gegevens ten behoeve van de meting kunnen vertragingen 
optreden, omdat evaluatiebronnen niet zo compleet zijn als gewenst, omdat delen niet in detail 
kunnen worden uitgewerkt, of omdat het project in het geheel vertraging oploopt.  
 
Daarnaast is de politieke belangstelling voor dit project en de sensitiviteit van het onderwerp hoog. 
Beïnvloeding van het onderzoeksteam van buitenaf door belanghebbenden, bv. met betrekking tot 
de soort van indicatoren die zullen worden opgenomen (of juist niet), is niet uit te sluiten.  
In bijlage B is een overzicht opgenomen van de belangrijkste risico’s en het plan van aanpak voor 
ieder risico. 
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Bijlagen  
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Bijlage A: Template vragenlijst interviews 
 
1. Evaluatieontwerp 

 Aan welke minimumcriteria moet volgens jullie een evaluatieontwerp voldoen? 

 Wat zou het extra succesvol maken?  

 Hebben jullie een hiërarchie van criteria? Wat zijn de belangrijkste? 

 Wat zouden wij absoluut moeten doen om aan de criteria van een evaluatieontwerp te voldoen? 

 Wat zouden wij absoluut niet moeten doen? Wat moeten wij vermijden? 

2. Selectie van doelen  

 Is het verstandig om op de 10 operationele doelen te focussen?  
o Wie zijn de specifieke stakeholders? (per doel) Wie kunnen we interviewen (sneeuwbal)? 
o Indicatoren? 

o Welke casus zouden geschikt zijn voor de evaluatie (per doel)? 

 Hoe gaan we om met plateau 2. Nog weinig informatie beschikbaar. Komt die nog? Worden de doelen 

in plateau 2 al nagestreefd? 

3. Spanningsvelden (reconstructie beleidstheorie)  

 Zijn er spanningsvelden te noemen tussen de verschillende doelen? (Centraal/decentraal – 
proces/output, leiderschap/professioneel ruimte medewerker, lokale wensen/nationale wensen) 
(Centralisatie vs. lokale verankering; Vergroting professionele ruimte medewerker vs. sterke 
processturing (in structuur en gedrag/leiderschap, versteviging operationeel leiderschap, ontwikkeling 
eenheid organisatie in denken en doen.) 

 Klopt ons model: output vs. proces en centralisatie vs. decentralisatie? 

 Centralisering Decentralisering 

Output gestuurd  Betere aanpak HIC en 
ondermijning 

 Integraal mediabeleid 

 Grotere weerbaarheid 
medewerkers 

Proces gestuurd  Beter informatiegestuurd werken 

 Betere (inter/nationale/externe) 
samenwerking 

 Vermindering administratieve 
lastendruk 

 Een scherp sturingsconcept 

 Meer eenduidige dienstverlening 

 Robuuste en multidisciplinaire 
basisteams 

 Meer operationeel leiderschap 

 
4. Neveneffecten 

 Zijn er vertragingen bekend waar wij rekening mee moeten houden? Wat zien jullie als vertragende 
factoren en hoe wordt hiermee omgegaan?  

 Zijn er versnellingen bekend waar wij naar kunnen kijken? Wat zou een versneller kunnen zijn?  

 Welke problemen waren er eerst die nu zijn of worden opgelost? 

5. Praktische vragen 

 Beschikbaarheid (deelevaluatie) plannen. 

 Welke onderzoeken naar de mijlpalen en resultaten van de operationele doelen zijn er beschikbaar 
(rapport Nationale politie op Koers resultaten t/m juli 2013 is bekend)? Is er al een rapport over de 
resultaten t/m december 2013 beschikbaar?  

 Welke programma- en projectplannen, deelrealisatieplan van eenheden, PDC en staf korpsleiding zijn 
er al beschikbaar? Worden er al andere voorlopige evaluaties uitgevoerd?   
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Bijlage B: Overzicht risicoanalyse 
Risico Waarschijn 

lijkheid 
Impact Voorgestelde aanpak 

Context en aanpak van het evaluatieplan  

Evaluatieplan vraagt te veel 
middelen en inspanningen van de 
politie, bijvoorbeeld, in een tijd 
waarin -onverwachte- 
werkzaamheden hogere dan normale 
werklast vragen. 

Medium Hoog De evaluatieplannen geven aan waar 
bestaande indicatoren bestaan om de 
druk voor de politie zo laag mogelijk te 
houden. Gedurende de evaluatie kunnen 
verder alternatieve indicatoren 
opgenomen worden, die minder resource-
intensief zijn. 

Evaluatie komt te vroeg, de 
implementatie van de relevante 
structuren en processen zijn zo 
vertraagd, dat er nog geen effecten 
te verwachten zijn.  

Hoog Hoog Vertragingen zijn onderdeel van de 
implementatie-evaluatie, dus zij moeten 
gedocumenteerd en gerapporteerd 
worden. Als te overzien is dat 
vertragingen op sommige aspecten zo 
groot is, dat een effectevaluatie niet zinvol 
is, moet het plan van de effectevaluatie 
aangepast worden en nagedacht worden 
over een meting op een later moment.  
Vertragingen zijn een belangrijke input 
voor de procesevaluatie, het dient 
uitgezocht te worden welke redenen voor 
de vertragingen bestaan. 

De evaluatie is niet haalbaar, omdat 
ze te groot en kostenintensief is. 

Hoog  Hoog De nationale politie omvat zo veel 
aspecten, dat die een erg uitgebreide 
evaluatie vragen. Er kan voor gekozen 
worden de effectmetingen op bepaalde 
thema’s te beperken en de 
implementatie-evaluatie alleen 
steekproefsgewijs door te voeren. In 
plaats hiervan kunnen de procesevaluatie 
en de casus naar geselecteerde 
onderwerpen meer aandacht krijgen.  

Onvoldoende toegang tot informatie en bronnen 

Geen toegang tot de resultaten van 
parallelle evaluaties (bijvoorbeeld als 
gevolg van privacy issues, zakelijke 
overwegingen of tijd-vertragingen in 
de publicatie van resultaten), zodat 
deze niet toegankelijk zijn voor de 
evaluatie. 

Medium Hoog Gedurende de evaluatie kunnen 
alternatieve indicatoren opgenomen 
worden, die minder resource-intensief 
zijn. 

Vertrek en doorstroming van 
personeel dat verantwoordelijk is 
voor toegang tot data en 
indicatoren. 

Hoog Hoog Op tijd nauwe contacten opbouwen met 
sleutelfiguren om op de hoogte te blijven 
van veranderingen. Opstellen van 
(wettelijke) procedures en waarborgen 
voor de toegang tot de gegevens, 
indicatoren verzamelen uit verschillende 
bronnen (spreiding van 
informatiebronnen). 

Aspecten die effect hebben op stabiliteit / vergelijkbaarheid van indicatoren tijdens de evaluatieperiode 

Verandering in type indicatoren die 
beschikbaar zijn in de loop van de 
tijd. 

Medium tot 
hoog 

Hoog Er zijn toezeggingen gedaan over het 
verzamelen van performance data. 
Kerndata zullen daarom beschikbaar 
blijven.  
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Verandering in de manier waarop 
indicatoren worden gemeten. 

Hoog Hoog Verzamelen van verschillende soorten 
data per aspect, waardoor de kans 
afneemt dat dit aspect niet op 
betrouwbare wijze kan worden 
beoordeeld in de tijd; voorkeur voor 
(objectieve) gegevens die minder gevoelig 
zijn voor veranderingen in de 
operationalisatie. 

Grote evenementen/crises met 
invloed op de te meten indicatoren 
(bv. aantal overuren, opgenomen 
aangiften, burgertevredenheid enz.). 
Metingen die rond buitengewone 
crises gebeuren kunnen een 
vervormd beeld leveren van 
objectieve en subjectieve indicatoren 
(vorming van outliers). 

Laag tot 
medium 

Medium In de rapportages moet de invloed van 
buitengewone situaties op de evaluatie- 
uitkomsten expliciet benoemd worden. 
Ook moet een toetsing doorgevoerd 
worden hoe gevoelig individuele 
indicatoren zijn voor beïnvloeding door 
een evenement. Het is dan mogelijk 
bronnen of indicatoren uit te sluiten of 
onderzoeken zoals bevragingen te 
verplaatsen naar een later tijdstip. 
Selectie van een team met uitgebreid 
expertise in longitudinaal onderzoek. 

Juridische kwestie met het 
verzamelen van informatie 

Hoog Medium Alleen gebruik van meta-informatie en 
niet de feitelijke gegevens. 

Onverenigbare of tegenstrijdige informatie uit informatiebronnen 

Resultaten van verschillende 
informatiebronnen conflicteren met 
elkaar en bedreigen de integratie van 
resultaten. 

Medium Medium Conflicten tussen resultaten en 
indicatoren kunnen worden beschouwd 
als data op zich. Ze leveren bovendien een 
bijdrage aan de triangulatie en daardoor 
validatie van resultaten. Belangrijk is hier 
de reden te identificeren voor de 
conflicten – van verschillende 
operationalisering van concepten, 
methodische reden of inhoudelijke reden. 
Dit moet per geval getoetst worden. Het 
team dat de evaluatie doorvoert moet 
daarom over uitgebreide expertise 
beschikken in multimethode (‘mixed 
method’) onderzoeken. 
Deze soort data zijn belangrijke input voor 
de procesevaluatie. 

Alternatieve verklaringen voor het effect van reorganisatie naar nationale politie (systematisch of niet-
systematische factoren) 

Extra veranderingsprojecten op 
nationaal of lokaal niveau tijdens de 
evaluatie (bijv. functiehuis) kunnen 
indicatoren beïnvloeden die bedoeld 
zijn om de gevolgen van de 
Politiewet 2012 te beoordelen. 

Hoog Hoog Een 'zuivere evaluatie' van alleen de 
nationale politie is niet mogelijk. 
Theoretische en praktische toetsing welke 
indicatoren additionele 
veranderingsprojecten het meest zullen 
beïnvloeden en wanneer. Waar mogelijk 
keuze van alternatieve indicatoren. 
Selectie van een team met uitgebreid 
expertise in longitudinaal onderzoek is 
hier belangrijk. 

Politieke factoren bedreigen de levensvatbaarheid van het evaluatieproces 

Politieke of publieke controle leidt 
tot de politisering van de evaluatie 
en bedreigt de wetenschappelijke 
objectiviteit van informatiebronnen 

Laag Hoog Geen publicatie van halve resultaten, 
d.w.z., de publicatie van resultaten 
gebeurt alleen nadat de evaluatie is 
afgerond. 
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het proces of de betrokken 
onderzoekers. 

Duidelijke onafhankelijkheid van 
onderzoekers.  

Sterke (bijv. politieke of publieke) 
belangstelling voor de evaluatie leidt 
tot toevoeging van doelen die niet  
oorspronkelijk zijn opgenomen in het 
evaluatieplan, of veranderingen van 
oorspronkelijke prioriteiten uit het 
voorstel (‘scope creep’). 

Medium Hoog 
 
  

Vasthouden aan het plan van aanpak. 
Aanvullende projecten kunnen worden 
overeengekomen, maar mogen niet tot 
wijziging van het eerder vastgelegde plan 
leiden.  

Verspreiding en gebruik van de resultaten 

Langdurig gebruik van de resultaten 
die niet bedoeld waren in de 
oorspronkelijke planning voor de 
evaluatie. 

Medium Laag Duidelijke afspraken over (niet-) 
verantwoordelijkheid van het 
onderzoeksteam voor het gebruik van 
resultaten na voltooiing van de evaluatie. 

Ethische kwesties  

Publicatie van problematische 
bevindingen van het evaluatie-
onderzoek kan het functioneren of 
de legitimiteit van individuen of de 
politieorganisatie ondermijnen. 

Laag Hoog Hoge ethische eisen aan de anonimiteit 
die door de gedragscode van de 
universiteit gewaarborgd zijn.  

Risico’s rondom evaluatiegroep 

Geen toegang hebben tot de 
relevante mensen met informatie 
over beleidstheorie of indicatoren 
(bijv. toegang tot informatie over 
parallelle evaluaties). 

Laag Hoog Expertise in huis m.b.t. evaluaties; 
bestaand goed netwerk in academische en 
politieke kringen voor het verkrijgen van 
informatie; veel informatie is in bestaande 
documenten; alternatieve manieren voor 
informatievergaring, zoals analyse van 
documenten of raadplegen andere 
informanten; ministeriële ondersteuning, 
biedt legitimiteit. 

Vertragingen bij het verkrijgen van 
toegang tot relevante informatie 
voor het opstellen van indicatoren. 

Medium Hoog Expertise in huis m.b.t. evaluaties; 
bestaand goed netwerk in academische en 
politieke kringen voor het verkrijgen van 
informatie; veel informatie is in bestaande 
documenten; alternatieve manieren voor 
informatievergaring, zoals analyse van 
documenten of raadplegen andere 
informanten; ministeriële ondersteuning 
biedt legitimiteit. 

Juridische kwestie met het 
verzamelen van informatie. 

Hoog Medium Duidelijke richtlijnen over het omgaan 
met gevoelige informatie is onderdeel van 
de contractovereenkomst. Alleen gebruik 
van meta-informatie en niet de feitelijke 
gegevens. 

Vertragingen in het produceren en 
leveren van afgesproken producten. 

Laag Hoog Duidelijke projectplanning; tussenliggende 
rapportage. 

Projectdeelnemers verlaten het 
project of kunnen niet voldoen aan 
hun verplichtingen in het project. 

Laag Medium Redundantie in een aantal vaardigheden, 
breed netwerk van relevante experts, 
korte doorlooptijd project helpt. 

Scope creep. Medium Hoog Duidelijk omschreven doelstellingen en 
resultaten. 

Belanghebbenden buiten het 
projectteams (bijv. lobbygroepen) 
willen verandering van de scope van 
het project. 

Medium Hoog Duidelijk omschreven doelstellingen en 
resultaten. 

 


