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Aanhangsel inspreek document Dordrecht, als reactie op Memo burgemeester.  07-07-2021 

 

Als vakbond staan we zij aan zij in ons streven een veilige omgeving te organiseren; de memo van 

de burgemeester noopt ons tot weerlegging en het informeren dat andere zienswijze bestaan en dat 

die moeilijk te duidden zijn in 5 minuten. We doen een poging; nogmaals niet uit tegenstelling; 

maar een billijk beeld geven van de werkelijkheid. 

 

1) 

verwachten we eind van komend jaar weer een netto-toename van het aantal agenten 

 

Dit betreft een aanname, die wij tegenspreken. Ook voor 2022 ! zoals hier feitelijk gesteld wordt. 

Of er wordt een taalkundig fenomeen bedoeld… immers nieuwe studenten die afstuderen komen als 

AGENT binnen, terwijl senioren en hoofdagenten uitstromen. Wie zo redeneert heeft gelijk; maar in 

kern gaat het om de bezetting van de uitvoering. 

Ook de instroom van executieve specialistische instroom ( deels op tijdelijke basis)wordt al 

ingeboekt op 65, terwijl pas 20 collegae geworven zijn en opleiding gaan ontvangen. 

In alle modellen van het SPP – strategische personeels planning – is tot en met 2024 een negatieve 

bezetting zichtbaar. Let op !!  momenteel 450 niet opgevulde vacature in de uitvoering. 

De SPP modellen lieten de laatste 4 jaren steeds een rooskleuriger beeld zien; dan dat de feitelijke 

praktijk betrof. 

SPP hanteert theoretische modellen die gevuld worden met subjectieve keuzen. Met cijfers. Het is 

goed ons bewust te zijn en te blijven onthouden dat deze modellen een abstractie zijn van de 

werkelijkheid. 

2) 

Daarnaast is er ook nog altijd een groot aantal aspiranten actief binnen ons district. Zij worden 

bijvoorbeeld ingezet bij verkeerscontroles en rondom evenementen. Zij ontlasten hun collega's en 

doen mooie praktijkervaringen op in combinatie met hun studie. Ik ben dan ook erg tevreden met 

hun aanwezigheid bovenop de vaste bezetting 

Onze reeds gedeelde animatiefilm heeft precies dezelfde positieve teneur. 

Toch is het goed de kern apart te benoemen. 

a)  

Ten tijde van de “politieke” keuze ooit tot uitbreiding van de politie ( heer Opstelten) werden 

aspiranten als 100% inzetbaar bij de sterkte opgeteld. ERBIJ dus. 

b) 

Iedereen snapt dat aspiranten, die inmiddels studenten heten slechts zeer beperkt inzetbaar zijn. 

c) 
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Waar de bezetting dus EERST berekend was met 36 uur voor iedere aspirant per week is momenteel  

een financiële outsourcing bezig waarbij de studenten “formeel” zijn ondergebracht bij het OBT / 

PDC een landelijk dienst. 

In tegenstelling tot het in de memo geopperde “bovenop” de bezetting is er dus sprake van (zeer 

beperkte) aanvulling van de zwaar gereduceerde bezetting. 

( 800 studenten op 6100 FTE is een wezenlijk percentage)   

Dat in het huidige jaarplan dit voor het eerst zichtbaar is gemaakt ( sterkte 5300 & 800 studenten) 

geeft een billijker beeld. 

d) 

In 2017 waren er 200 studenten. Het is daar waar de formatie naar de “nieuwe werkelijkheid 

“ begon. De te laat ingezette maar noodzakelijke instroom maakt dat we er nu 800 studenten 

kennen. 

Een ver -VIER – voudiging. 

Terwijl het politiewerk voor alle ooit ingeboekte FTE a 6100 stuks gewoon nog steeds bestaat. 

e) 

Stelt u zich a.u.b. de vraag WAAR het politiewerk van de 800 niet volledig opgeleide politiemensen 

landt ? 

f) 

  Zij ontlasten      natuurlijk willen we niemand vangen op woorden; maar deze term behoeft ons 

inziens toch de tegenvraag: 

Is het éénvoudiger om 200 studenten te begeleiden en afgestuurde agenten op te vangen? dan 800? 

Momenteel zijn circa 100 politiemensen nagenoeg volledig belast met deze taak. 

En ja; ook deze taak valt in het domein waar inmiddels 350 LEGE plekken worden geteld. 

En dus die 100 collegae zijn op een heel andere manier betrokken bij de afhandeling van al het 

politiewerk.  ( alleen daar dus al een afwezigheid van 450 menskracht) 

g) 

waar is de geldstroom gebleven die door reductie bij de reorganisatie en de 800 studenten ( zij 

maken de vaste vergoeding a circa 89.000 per FTE, nooit op natuurlijk). 

Is (een deel van) die geldstroom echt ten goede gekomen aan de burger in uw omgeving, aan de 

politie bij uw woonplaats? 

  

 Tot zover een eerste summiere reactie op het memo van de BM Dordrecht. 


