
Objectieve capaciteitsverdeling Oost-Nederland 

Oscar Dros over de verdeling
“Het capaciteitsvraagstuk roept emoties op. Ik heb daar begrip 
voor, want ik weet dat de werkdruk in alle teams hoog is. De 
nieuwe verdeling gaat dat helaas niet oplossen, maar we 
kunnen de druk nu wel op basis van objectieve informatie 
verdelen.”

Verdeling toepassen op districten en teams
Dit leidt tot stijging en daling van sterkte en OC per team 

Extra capaciteit vanuit regeerakkoord
202,4 fte volledig opgeleide agenten i.p.v. 

aspiranten, verdeeld via HBVS+ (= 154 fte OC)
Dit compenseert deels dalingen in teams

Werklast Omgeving
O.a. inwoners,  horeca, 
oppervlakte

O.a. aangiften, misdrijven,  
ongevallen, prio 1-2 en 3-4

HBVS+

Verdeling 72 aspiranten o.b.v. vervangingsbehoefte
Voor Twente, IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland (= 17 fte OC)

Wat zijn de grootste verschillen?
• Verdeling naast omgevingskenmerken ook o.b.v. werkdruk  (HBVS+)
• Extra capaciteit: omzetten 225,6 fte aspiranten naar volledig opgeleiden

• 202,4 fte voor versterking van de basisteams (incl. component digitaal) 
• 23,2 fte voor aanpak ondermijning (DRR)

• Vanuit PDC zijn 72 aspiranten inzetbaar
• Rekenen met operationele capaciteit i.p.v. alleen met sterkte (formatie)

• Huidige sterkteverdeling gedateerd
• Roep om objectieve verdeling van politiesterkte
• Sterkteverdeling is een vast onderdeel in een nieuw meerjarenbeleidsplan

Waarom een nieuwe verdeling?

OPERATIONELE CAPACITEIT FTE’S   
(afgerond)

District HUIDIG    2022

GLM 839 831 34 - 865  (+26,1)

GLZ 626 654 27 - 680  (+54,5)

IJS 607 590 24 6 621  (+14,1)

NOG 895 871 36 7 913  (+18,3)

TWN 763 785 32 4 820  (+58,3)







Formatie versus operatie capaciteit

Sterkte Operationele capaciteit (OC)

• Volledig opgeleide telt voor 100%
• Aspirant telt voor 100%

• Volledig opgeleide telt voor 100%
• Aspirant telt voor bijna 25%



Capaciteit verdeeld via 
verschillende systemen 
in voormalige korpsen

2011

RVO geeft opdracht 
voor uitwerken nieuw 
verdelingssysteem  

Juni 
2018

Sept. 
2018

Leden RVO akkoord 
met het voorstel

Sept. 
Okt. 
2018

Voorstel in DVO’s

31 okt. 
2018

Besluit sterkteverdeling 
in Bestuurscollege

2022

Uitvoerperiode

2019

Bespreken in DMO’s

Start meerjaren
beleidsplan


