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ARBEIDSMARKT

Aanpak vande schaduweconomie vraagt om
grotere investering in de politie-organisatie

ILLUSTRATIE: HEIN DE KORT VOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD
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W
imvandeDonk,
commissaris
vandeKoning in
Noord-Brabant,
staat bekendals
eenbestuurder

die altijdde verbinding endenuance
zoekt.Op21 juni jongstledenhaalde
hij echter op een symposiumonge-
woon fors uit naar politie en justitie
over de strijd tegenondermijnende
criminaliteit.Die slaannoggeendeuk
in eenpakjeboter, steldeVandeDonk:
teweinigmensen, te veelwerkdat blijft
liggen.OokuitteVandeDonkkritiek
opdeaanhoudendedigitale achter-
stand inde strafrechtketen,waardoor
internationale criminelennog steeds
temakkelijkhungangkunnengaan.

Deanalyse vande commissariswerd
kort daarnauitgebreidbevestigddoor
een studie vandeBrabantse regionale
kranten enhet platformvoor onder-
zoeksjournalistiek Investico, die over
‘drugscampusBrabant’ spreekt.Het is
geengeheimdat dedrugseconomie in
Nederlandeen ‘topsector’ is dienaar
schattingmiljardenomzet.Het is ook
eengrote arbeidsmarktwaarinmet
name inBrabant enLimburg jonge-
renmetweinig kwalificaties, vrouwen
(knippen vanhennep) en zzp’ers (bouw
van installaties, transport) belanden.

Debestrijding vanondermijning
is complex.De ingesteldeTaskforce
RIECBrabant-Zeelandheeft effect
maarboektnogniet genoeg resultaat.
Eén vande vragen is of de arbeids-
markt voordepolitie tekortschiet om
deze schaduweconomie echt succesvol
te kunnenaanpakken.

In elk geval bestaat er overeenstem-
mingover denoodzaak vanmeerpo-
litieagenten.Dekomende zeven jaar
zoudener zo’n 17.000 agentenbijmoe-
tenkomen, op eenhuidig totaal van
ruim50.000.Datheeft alles temaken
metdepensioenuitstroomdie aande
gang is.Hoogleraar criminologieEmi-
leKolthoff zei eerder dat depolitie te
weinig rekeningheeft gehoudenmet
het aantalmensendat vertrekt.

OPLEIDINGEN
Het goedenieuws is dat studiekiezers
zeker geïnteresseerd zijn inhet poli-
tievak.Dewebsite kombijdepolitie.nl
trekt jaarlijksmeerdaneenmiljoen
bezoekers.Dat is belangrijk,want tij-
densde selectieprocedure gaatmaar
éénopdedertienkandidaten voor
agent opmbo-niveaudoor.

Het beelddatnaar vorenkomt, is
dat kabinettenpasheel laat extra geld
(recent zo’n €210mln) vooruitbreiding
vandepolitiecapaciteit beschikbaar
zijn gaan stellen. Bovendien liepde af-

gelopen jarenhet proces van vorming
vaneennationale politieorganisatie,
dat intern veel drukte enookonzeker-
heid gaf. Indiezelfdeperiode groeide
degeorganiseerde criminaliteit stug
door, inclusief demotorbendes.

Doorde late komst vanhet geld,
kunnendeopleidingen - dePolitiea-
cademie inhet bijzonder - deuitbrei-
dingnietmakkelijk bijbenen, omdat
daarvoormeerdocentennodig zijn.
Dat geldt zeker ook voor vervolgoplei-
dingen.Bij zijn vertrek als directeur
vandePolitieacademie inmei vandit
jaar zei LeonKuijs: ‘We zijn gebouwd
op2000 studentenper jaar enmoeten
naar 2700.Dat is een forse groei. Als je
enig inzicht hebt inhet onderwijs dan
weet je dat eenonderwijsorganisatie
die groeit kankrakenenpiepen.’

Hier komtbij dat de capaciteit van
depolitie, vooral vande ‘blauwe teams’
(de agentenop straat) indepraktijk
een stukkleiner is dande formatie
zoals die oppapier staat.Oudere agen-
tenhebben somsontheffingen voor
nachtwerk, doenbijvoorbeeld geen
horecatoezichtmeer, of zijnminder
gaanwerken.Meewerkende studenten
wordendoorhet beleid volledigmee-
geteld, ookal zijn zemaardeels binnen

het team inzetbaar, omdat ze ooknaar
schoolmoeten. Vakantieperiodes, fes-
tivals engrote evenementen trekken
eenenormewissel opde teamcapaci-
teit en ermoet ook inzetwordengele-
verd aananderepolitieregio’s.

En ten slotte stromenagenten veel-
vuldigdoornaarhogere functies die
elders inof buitende regioworden
aangebodenbinnendepolitieorgani-
satie.Die gatenkunnenniet per direct
wordenopgevuld. Agentenmoeten
daardoor extra (nacht)dienstendraai-
en en leidinggevendenwordenook
ingeroosterd.

PERSONEELSBELEID
Eengroot knelpunt is het aantrekken
enbehouden van IT-professionals en
dataspecialistenophbo- enwo-niveau,
zowel afkomstig uit deopleidingen
als vanuit zij-instroomuit andere sec-
toren.Die zorgdeelt depolitiemet
anderepublieke sectoren, zoals defen-
sie.De strijd tegenondermijning is in
hogemate een strijd om informatie en
dataveredeling.

Hier staat depolitie inderdaad sterk
opachterstand. Er zijn indit licht
campagnesopgezet,maar er zal nog
nadrukkelijkermoetenwordengeke-

Een groot knelpunt is
het aantrekken
en behouden van
IT-professionals en
dataspecialisten

kennaardebeloning enhet loopbaan-
perspectief vanmogelijke kandidaten.
Daarnaast zoekt depolitiemedewer-
kersmet eendubbele culturele achter-
grond, omgoed te kunnen inspelenop
de veranderende samenleving.

Meer capaciteit voor depolitie, be-
tekent eenvoudigdatmeer kanwor-
den ingegrepen indeondermijnende
criminaliteit.Doorminderwerkdruk
blijftminderwerk liggen.Maardeze
acties en interventies, zoals het oprol-
len vanwietkwekerijen endrugslabs,
zijn vanuit de strafrechtketen alleen
zinvol als hetOpenbaarMinisterie en
de rechterlijkemachthier voldoende
eneffectieve opvolging aankunnen
geven.

Ookdat is eenarbeid- enorgani-
satievraagstuk.Gebeurt dat niet, dan
stokt de aanpak en tredendemotivatie
engezichtsverlies op, terwijl politie-
mensen juist sterk gemotiveerd zijn
voorhetwerkdat zij doen. Politieagen-
tenhebbeneen zware functie doordat
zij temakenkrijgenmet ingrijpende,
onvoorspelbare en soms levensbedrei-
gende situaties.Goedpersoneelsbe-
leid is omdie redeneen voorwaarde
voorduurzame inzetbaarheid enhet
zijn vaneenaantrekkelijkewerkgever.
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