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Terugkijkend op 2019 denken we aan het heftige 
 schietincident in Utrecht en de brute moord op advocaat 
Derk Wiersum. Onze mannen en vrouwen stonden direct 
klaar en zetten de stap naar voren.  Het begrip veiligheid 
verandert. Maar wij bewegen mee, dat maakt deel uit 
van ons vak. Cybercriminaliteit, illegale geldstromen en 
 internationale samenwerkingsverbanden: wij zitten er 
bovenop. Ook ons korps ontwikkelt. De komende zeven 
jaar zullen naar verwachting 17.000 collega’s het korps 
verlaten. Deels door pensioen of reguliere uitstroom.  
Veel nieuwe politiemensen komen ervoor terug.
Politiemensen die er met elkaar naar streven dat vrijheid 
en veiligheid in balans zijn, zodat alle inwoners in ons 
land in harmonie met elkaar kunnen samenleven.  
Nu en in de toekomst.

 
sollicitanten op 
operationele functie

Mede dankzij de succesvolle 
 wervingscampagne 
Alles wat je in je hebt  
steeg het aantal sollicitanten  
in 2019 met 58 procent, van 
19.934 naar 31.576. De werving 
was alleen voor operationele 
functies.

Grootste werkgever  
van Nederland

gemiddelde 
leeftijd

jaar
jongste  
medewerker jaar

oudste 
medewerker

25
jaar

12½
jaar

45
jaar

Jelle Bennink
Arrestantenverzorger   
Eenheid Oost-Nederland 
In dienst: oktober 2019

Harry Peeters
Bedrijfsvoeringsspecialist  

bij de Politie academie 
In dienst: augustus 2000

leeftijd

3.012 909	 995	 338	
40
jaar

Met in totaal 62.942 mede-
werkers zijn we de grootste 
werkgever van Nederland. 
Met al die politiemensen, op 
straat en achter de schermen, 
staan we op tegen onrecht, 
tegen misdaad, tegen gevaar. 
Dat doen we met mensen van 
allerlei culturen, overtuigingen 
en bloedgroepen. Getraind 
én bereid om in te grijpen als 
de situatie daar om vraagt, 
in staat om ons hart te laten 
spreken en dilemma’s te 
benoemen. Wij zijn nuchtere 
denkers en moedige doeners.  
Wij zijn de politie.

	11.203	fte’s
Niet-operationele  
bezetting

50.402	fte’s	
Operationele bezetting
(waarvan 4.125 fte’s  
aspiranten)

61.605	fte’s

De grootte van het korps wordt weer-
gegeven in fulltime-equivalent (fte). 
Het werkelijke aantal medewerkers 
(62.942) is hoger dan het aantal fte’s, 
omdat niet iedereen fulltime werkt.

Het totale aandeel vrouwen 
steeg in 2019 van 33,4 naar 
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De instroom  
van executieve 
medewerkers  
met een dubbele 
culturele  
achtergrond was 
17% en bleef 
vrijwel gelijk  
t.o.v. 2018. 

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim daalde in 2019 licht.  
De definitie ziekteverzuim is aangepast: 
de politie gebruikt vanaf nu de CBS-systematiek. 

6,2% 
2019

303 315 

2018

Veel politiemedewerkers blijven een groot deel  
van hun werkzame leven bij de politie werken.  
Hierdoor is de externe arbeids mobiliteit bij de  
politie laag (2,3%). Bijgevolg is de interne  
mobiliteit hoog. In 2019 kregen 6.339	fte’s   
een andere functie.

Mobiliteit

Diversiteit

2,3% 10,4%

maakte 
promotie

‘ Uiteindelijk wil ik de straat 
op en zo iets voor mensen 
betekenen. Daarom werk 
ik bij de politie.’ 

Loyale  
medewerkers
Veel medewerkers blijven een groot deel van hun leven bij de 
 politie. In 2019 vierden 4.916 collega’s een politiejubileum 
(12,5, 25 of 40 jaar in dienst). Hoewel 45 jaar bij de politie geen 
officieel jubileum is, zijn de collega’s die al zo lang bij de politie 
werken wel het vermelden waard.   

Aantal jubilea op basis van medewerkers die op 
31-12-2019 nog in dienst waren. Medewerkers met 
dubbele dienstverbanden zijn als 1 geteld. 

‘ Na mijn pensioen ben ik steeds 
 gevraagd voor diverse projecten. 
Fijn dat mijn expertise in het afstem-
men van onderwijs op  politiewerk 
nog benut kan worden.’ 

 Louanne: 
‘ Door de politie ben ik  
ook als mens veranderd.  
Ten positieve. Ik ben 
 volwassener geworden.’

Bart: 
‘ Voordat ik bij de politie begon, 
werkte ik als kok. Maar nu weet ik: 
politiewerk is echt het mooiste. 
Dat is zó divers, daar kan geen 
ander beroep tegenop.’ 

Harun: 
‘ Dit werk wil ik tot mijn 67e 
blijven doen. Ik ga met 
plezier naar mijn werk en als 
ik tijdens mijn dienst goede 
dingen heb verricht, ga ik met 
een big smile weer naar huis.’
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mensen keken gemiddeld naar een  
aflevering van het televisieprogramma 
Dienders. Hierin werden acht nieuwe 
agenten gevolgd in het eerste jaar van 
hun opleiding aan de Politieacademie.

Bart
Harun

Nanouk

Louanne

DIENDERS

Nanouk: 
‘ Op de Politieacademie 
krijgen we nu lessen over 
plaats delict. Hoe stel je 
bijvoorbeeld sporen veilig? 
Er komt steeds meer bij 
kijken.’ 

Vier jonge dienders over het politiewerk

667.000

Interne 
mobiliteit

Externe 
mobiliteit

Geen 
mobiliteit

87,3%

8.558	fte’s	
60 jaar of 

ouder

De
cijfers 

van

31.576

3.542
Wijkagenten



In contact met 
de samenleving

Waar en hoe je de 
politie tegenkomt, kan 
variëren. Dichtbij op 
de fiets, benaderbaar 
in de wijk, toegankelijk 
op het bureau. Een 
andere keer zijn we 
met loeiende sirenes 
onderweg, regelen we 
het verkeer of cirkelen 
we hoog in de lucht in 
onze heli. Hoe het ook 
zij, wij zijn er altijd en 
overal.

Totaal aantal 
voertuigen 
op de weg

13.427
78 procent van de exploitatiekosten zijn  
personeels- en opleidingskosten.  
De overige 22 procent zijn kosten voor onder 
andere huisvesting, vervoer, automatisering, 
 geweldsmiddelen en uitrusting. 

Personeel
4.625

Materieel
1.340

Opleiding 
en vorming
72

Vervoer
  173

Huisvesting
353

Overig
325

Verbindingen en 
automatisering
                 442

Geweldsmiddelen  
en uitrusting
47

Positief 
financieel	
resultaat

In 2019 is een verdere stap gezet in het krijgen van 
meer grip op de (financiële) sturing en beheersing 
van de politieorganisatie. In 2019 lagen de (exploi-
tatie)kosten € 299 miljoen hoger dan begroot. Daar 
stonden hogere bijdragen tegenover. Dit heeft per 
saldo geleid tot een positief financieel resultaat van 
€ 5 miljoen.+ € 5.000.000

Totale 
uitgaven 
€ 6.033.000.000

In dit overzicht  
zijn het   totaal  aantal 

 gemotoriseerde  voertuigen 
meegenomen, exclusief 

de volledig afgeschermde 
heimelijke voertuigen.

onopvallend  
t.b.v.	operatie
Motoren, auto’s,  
bussen en bijzondere 
voertuigen.

opvallend	t.b.v.	operatie
Motoren, auto’s, bussen en  
bijzondere voertuigen.

onopvallend  
t.b.v.	opleiding
Voertuigen ten behoeve 
van de opleiding of 
 interne mobiliteit.

8845 

4540

498

344

opvallend 
voor de  
opleiding

Emissieloos 
De politie startte in 2019 het 
proefproject Emissieloos rijden. 
Daarin testen we elektrische 
voertuigen, motorfietsen en 
fietsen in de praktijk om de 
 effecten van elektrisch en op 
waterstof rijden, te meten.  
Het betreft een proef in  
drie eenheden, met een  
doorlooptijd van één jaar.

Wij zijn er 
altijd en  
overal

Ook op het water  
en in de lucht zijn  
we aanwezig: 
8 helikopters
202 vaartuigen
Patrouillevaartuigen,  
waterscooters, conso-
le-boten en (drijvende) 
boothuizen.

 

269
kantoren

669
overig

Nieuwe 
huisvestings
projecten 
De huisvestingsplannen 
zetten de overgang in 
naar huisvesting die past 
bij de politie van morgen: 
toekomstbestendig, veilig 
en duurzaam. Eind 2019 
liepen er circa 110 projecten, 
variërend van nieuwbouw 
en huur van nieuwe locaties 
tot verbouw en afstoot van 
bestaande locaties.

Huisvesting 
gericht op de 
toekomst
De politie moet komen tot een effec-
tievere en efficiëntere huisvesting 
die past bij de verdere ontwikkeling 
van de organisatie, onder meer op 
het gebied van de dienstverlening. 
Daarbij streeft het korps naar een 
optimale geografische spreiding van 
locaties en tegelijkertijd naar lokale 
verankering van de teams.

110

De Routekaart Verduurzaming Vastgoed-
portefeuille Politie geeft aan hoe de politie door 
verduurzaming van haar vastgoed bijdraagt aan 

de ambities van het Klimaatakkoord: 
49	procent		CO2-reductie	in	2030,	

95	procent	in	2050.	

49%
CO2-

reductie 
in	2030

Team-, district- 
en eenheidsbureaus.

Panden ten behoeve 
van de operatie, 
 stafdiensten en decen-
trale  bedrijfsvoering 
vanuit het PDC.

Er is iets bijzonders dat ervoor 
zorgt dat politiemensen voor 
de samen leving door het vuur 
gaan. Dat ervoor zorgt dat ons 
blauwe hart altijd klopt. Een 
mooie ontmoeting in de wijk, 
een misdrijf dat we oplossen of 
een jeugdige crimineel die met 
wat hulp weer op het rechte 
pad komt. De opluchting en 
dankbaarheid als we iemand 
uit een benarde situatie halen. 
Een slachtoffer dat kracht put 
uit een gesprek of een arm om 
de schouder. Het geeft ons 
voldoening.

VEILIGHEID 
Daar doen  
we het voor

  
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen -4.978 -9% 68%
Diefstal/inbraak woning -3.522 -8%    0%
Zakkenrollerij -2.151 -14% 47%

Colofon: 
Deze flyer is een productie 

van de Dienst Communicatie 
in opdracht van de Directie  

Communicatie. Het geeft een 
overzicht van de resultaten 

van 2019. De inhoud is 
grotendeels gebaseerd op 

cijfers die te vinden zijn in de 
volledige Jaarverantwoor-
ding 2019, te downloaden 

via www.politie.nl. Andere 
gegevens zijn afkomstig van 
data.politie.nl of opgehaald 

bij de betreffende afdelingen. 

Gebruikte bronnen:
Jaarverantwoording 2019, 

data.politie.nl,  
Directie Financiën,  

Directie HRM,  
Dienst Communicatie, DLOC 

Landelijke Eenheid, Digitaal 
Politie Contact (DPC). 

Meer weten over de politie? 
Kijk op politie.nl

Meer politiecijfers? 
Kijk op data.politie.nl

Facebook

aantal accounts 397 411

aantal volgers totaal 88.153 122.844

aantal blogs en vlogs 25 en 4 29 en 126

aantal keer gelezen blogs 1.265.593 3.382.995

bericht met meeste bereik 1.188.247 875.723

aantal accounts 458 729 

aantal volgers 7.462 9.754 
vraag het de politie 

aantal volgers 19.489 28.019

aantal accounts 30 32

meest bekeken bericht 294.729 144.743 
(videoviews)

2018 2019

  Instagram 2018 2019

Youtube 2018 2019

aantal volgers 235.065 257.224 

aantal accounts 1.385 1.094 

succesvolle tweet 374.077 379.352 
(meeste weergaven)

Twitter 2018 2019

4.489.8064.680.250

Binnen 20 seconden beantwoord 

67% 66%

Aantal aangeboden gesprekken

2018

2018

2019

2019

2.945.7172.879.426

% inzetten politie op 112 meldingen 

60% 58%

 Aantal oproepen

2018

2018

2019

2019

+39%

+31%

+44%

+9%

Veel bezoek 
en contact

34.005

8.025

1.654.739

13.357

1.480.814

		1.056.000

8.464

bezoekers per maand 
op politie.nl

meldingen per maand 
via politie.nl

bezoekers 
vraaghetdepolitie.nl 

vragen beantwoord via 
vraaghetdepolitie.nl  
en backoffice

kijkers gemiddeld  
per aflevering 
Opsporing Verzocht

bezoekers tijdens 
196 inzetten 
Mobiel Media Lab 

contactverzoeken
gem. per maand via 
politie.nl

De politie 
kreeg 291.500 

spoed meldingen 
(prio-1).  

In 84,6% van de  
gevallen was de 
politie binnen  
15 minuten ter 

plaatse.

 
800.599	
misdrijven
Na een jarenlange daling is het aantal 
geregistreerde misdrijven in 2019 
gestegen van 770.251 naar 800.599.

Meer fraudegevallen dan in 2018. Het 
betreft  fraude waarbij burgers en/of 

bedrijven het slachtoffer zijn. 

+67% 
Fraude met 
 betaalproducten 

+31%
Fraude met  
handel via internet

315 313 
Politievoorzieningen  
voornamelijk bij  
ketenpartners.

politiebureaus politieposten

Totale
huisvestings

portefeuille
Het totaal aantal 

gebouwen,  opgedeeld 
naar gebruikersfunctie. 

Andere panden,
waaronder 
arrestanten-
verblijven, regio-
beslaghuizen, 
IBT-complexen, 
parkeer-
voorzieningen 
en opslag.

Fraude (burgers en bedrijven) 19.740 30% 55%
Vernieling cq. zaakbeschadiging    4.687     6% 51%
Rijden onder invloed    3.535 12%     0%

TOP 3
STIJGERS

Verschil 
2018-2019 
in aantal

Verschil 
2018-2019 
in %

Aandeel
internet-
aangiften

DALERS

HIGH	IMPACT	
CRIMES
High impact crime (HIC) is een verzamel-
begrip voor overvallen, ram- en plofkraken, 
straatroven en  woninginbraken. Het zijn mis-
drijven met grote impact op slachtoffers.

Aantal misdrijven  2018  2019 

Woninginbraken  42.798  39.365 
Overvallen  1.142  1.174 
Straatroof  3.532  3.777 

Ophelderingspercentage  2018  2019	

Woninginbraken  10,3%  9,21% 
Overvallen  50,4%  52,39% 
Straatroof  27,0%  29,15% 

95	plofkraken
76 aanhoudingen 
Het aantal plofkraken steeg naar 95 (waarvan 72 met explosieven). 
In totaal deden we 76 aanhoudingen van uit Nederland afkomstige 
verdachten voor zaken in Nederland, Duitsland en België. 

Aandeel jongeren
De politie ziet dat meer jongeren delicten plegen. Vooral bij online 

fraude neemt het aantal verdachten onder de 18 jaar flink toe.

31% 
meer overlast
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Over de periode van 2012 tot en met 2019 is  
het aantal overlastmeldingen gestegen met  
31 procent, van 279.839 incidenten naar 
366.602. Het meest gestegen zijn het aantal 
overlast incidenten door zwervers (18), verwarde 
personen (10%) en alcohol en drugs (9%).
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VEILIGHEIDSAGENDA 
2019-2022

In de Veiligheidsagenda staan 
 beleidsdoelstellingen die landelijk of 
internationaal spelen, eenheidsover-

stijgend zijn en/of waarvoor op landelijk 
niveau   afstemming van de aanpak  

of specifieke expertise nodig is.  
De resultaten per onderwerp:  

1.522 884
slachtoffers  

van mensenhandel  
gemeld

verdachten van  
mensenhandel  

ingezonden naar het OM 

cybercrime  
onderzoeken  

afgerond

inzetten gepleegd 
op online 

kindermisbruik

onvindbare 
veroordeelden 

alsnog aangehouden

criminele
samenwerkingsverbanden 

aangepakt 

145 421

840 719

x 1 miljoen euro

+19%
Identiteitsfraude 

 


