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Sinds 2000 bezint de politie zich op een herijking van de politiële taken richting een 
aantal kerntaken, namelijk handhaving, opsporing en noodhulp. De keuze voor deze 
focus impliceert enerzijds een herschikking van taken, activiteiten en prioriteiten en 
anderzijds  ook  het  afstoten  van  taken  en  verantwoordelijkheden. Hiervoor  is  niet 
alleen inzet en een mentaliteitsverandering van de politie vereist, maar ook bij an‐
dere partners in het veiligheidsbeleid, zoals gemeenten en hulpverleningsinstanties. 

Dit  verkennend  onderzoek  richt  zich  op  de  aanleiding,  het  verloop  en  de 
opbrengsten van regionale kerntakendiscussies, waarbij ook de knelpunten in beeld 
zijn gebracht. Hiervoor  is  gebruik gemaakt van  literatuur en beleidsstukken bij de 
politie, workshops met vertegenwoordigers van de regiopolitiekorpsen,  interviews 
en een verdiepende analyse bij twee politieregio’s. 

Aanbevelingen 

Het onderzoek  levert het beeld op van een kerntakendiscussie die nog niet  in  alle 
regio’s  is  uitgewerkt  in  concrete  plannen,  maar  die  voor  een  heroriëntatie  op  de 
politietaken zeker essentieel is. Daarom worden vijf aanbevelingen gedaan om bar‐
rières  bij  de  politie  te  slechten  en  tegemoet  te  komen  aan  de  concentratie  op  de 
kerntaken. Het gaat om de volgende aanbevelingen: 
 
1. Benadruk de winwinsituatie bij de kerntakenoverdracht  

In de kerntakendiscussie wordt nog teveel belicht dat het de politie gaat om over‐
dracht van niet‐kerntaken. Vanuit de optiek van de politie is dit natuurlijk een feit, 
maar er moet ook onderkend worden dat  stakeholders kunnen profiteren van het 
oppakken van taken die tot voor kort door de politie gedaan werden. Stakeholders 
kunnen bijvoorbeeld hun  zeggenschap  en daarmee  expertise  op hun  eigen  terrein 
uitbreiden  en  daarmee  een  centralere  positie  verwerven  bij  de  besluitvorming  in 
bepaalde problematiek.  



2. Leer van de pioniers 

Enkele  regio’s  spelen  een  voortrekkersrol  bij  het  overdragen  van  niet‐kerntaken. 
Daarmee  zijn  het  ook  ervaringsdeskundigen  in  situaties  die  positieve, maar  zeker 
ook negatieve aspecten  rond de overdracht hebben opgeleverd. Bij  voorkeur  trek‐
ken de regio’s die nog  taken dienen over  te dragen  lering uit de positieve effecten 
door deze,  zo mogelijk,  over  te nemen. Maar ook de knelpunten bij  de overdracht 
kunnen een belangrijk wapen zijn bij een soepele overdracht van niet‐kerntaken. Als 
hiermee rekening wordt gehouden, kan onheil voorkomen worden. Daarvoor is het 
van belang dat uitwisseling van ervaringen tussen politieregio’s gestimuleerd wordt. 
Een belangrijke vraag hierbij is alleen, wie deze uitwisseling in gang dient te zetten. 
Uit het onderzoek is namelijk gebleken dat landelijke initiatieven tot de overdracht 
van niet‐kerntaken niet altijd resulteren in een succesvolle praktijk. Vaak is dit wel 
het  geval met  regionale  initiatieven,  ook  omdat  deze door  de  lokale  politie  en  be‐
stuurders worden gedragen. Los van de vraag of een goede uitvoering van de kern‐
takenoverdracht is gebaat bij regionalisering, kunnen best practices wel degelijk een 
landelijke  voorbeeldfunctie  krijgen.  Die  best  practices  moeten  wel  heel  concreet 
opgesteld worden en stoelen op lokale of regionale feitelijke ontwikkelingen. 
 
3. Bestudeer de (on)mogelijkheden van de plusoptie binnen de integrale vei

ligheidsplannen van het lokale bestuur  

Steeds meer gaan gemeenten over  tot  integrale veiligheidsplannen voor specifieke 
problematiek  in afzonderlijke wijken. Dergelijke plannen maken voor de politie de 
weg  vrij  om de  zogenaamde plusoptie  (politie‐inspanningen die passen binnen de 
noties over kerntaken in ruil voor veiligheidsmaatregelen van partners) in te zetten. 
Daarmee kan de politie binnen haar taken het besluit nemen om nog meer te sturen 
op  vooraf  gestelde  prioriteiten.  Bovendien  kan  de  plusoptie  verregaande  samen‐
werkingsverbanden  opleveren  die  in  de  toekomst  uitgebouwd  kunnen  worden. 
Vandaar dat het belangrijk is om de (on)mogelijkheden van deze plusoptie nader te 
bestuderen in het licht van de invulling van kerntaken. 
 
4. Ontwikkel een overdrachtsmonitor voor nietkerntaken  

Regelmatig  vertoont  de  overdracht  van  niet‐kerntaken  een  geleidelijk  proces;  het 
‘over de schutting gooien’ van niet‐kerntaken komt slechts bij uitzondering voor. De 
taken  worden  dan  gedurende  een  overgangsperiode  een  soort  gedeelde  verant‐
woordelijkheid, waarbij de nieuwe ‘beheerder’ van de taak de regie voert en de poli‐
tie  een  adviserende  rol  speelt.  Voor  een  soepele  overdracht,  maar  ook  om  te 
voorkomen dat de politie te maken krijgt met de negatieve revenuen van een slechte 
taakinvulling door de nieuwe beheerder, is het van belang dat de politie de gang van 
zaken monitort. Dit houdt in dat, al naar gelang de lengte van de overdrachtstermijn, 
regelmatig  door  de  politie  en  de  korpsbeheerder  dient  te worden  teruggekoppeld 
over  de  succesfactoren  en  de  knelpunten  rond  de  taak.  Daarbij  is  het  doel  dat  de 



partijen elkaar ondersteunen  in de  taakinvulling en de overdracht daarvan. Op die 
manier ontstaan aan het eind van de overdrachtstermijn zo min mogelijk verrassin‐
gen bij zowel de politie als de nieuwe beheerder. (Utrecht als voorbeeld?) 
 
5. Baken samenwerkingsverbanden af  

Sommige politietaken, zoals het begeleiden van jeugdgroepen, verlopen via een glij‐
dende schaal: daar waar politie‐inzet nog niet nodig is, dient de jeugdhulpverlening 
haar taak te vervullen. Bij dergelijke gemeenschappelijke taken is het essentieel om 
de  taken  duidelijk  te  begrenzen  tot  de  eigen  verantwoordelijkheid  van  de  samen‐
werkende  instanties.  Zowel  overlappende  taken  als  niet  op  elkaar  aansluitende 
taakverdelingen moeten hierbij vermeden worden, want dit werkt contraproductief 
voor de aanpak van een taak. Daarom is het van belang om onderlinge samenwer‐
kingsverbanden en verantwoordelijkheden in duidelijke bewoordingen te documen‐
teren.  Deze  samenwerkingsverbanden  dienen  vervolgens  in  periodieke 
overlegstructuren geëffectueerd te worden. 

Suggesties voor vervolgonderzoek 

Ten slotte zijn vier uitgewerkte suggesties gegeven voor vervolgonderzoek richting 
een praktische implementatie van de kerntakendiscussie. 


