
Sectorplan voor de sector Politie en Defensie  

18 december 2014 – Het sectorplan Politie en Defensie ontvangt 16.131.607 euro subsidie uit 

de Regeling waardoor in totaal 43.717.092 euro beschikbaar is voor de uitvoering.  

 

Met dit sectorplan willen sociale partners de komende twee jaar een extra impuls te geven aan 

de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in de sectoren Politie en Defensie en dit versterken 

voor de toekomst. Politie en Defensie zijn betrokken bij grootschalige reorganisaties; deze 

sectoren worden geconfronteerd met forse bezuinigingen. Hierdoor zal de komende jaren de 

niet-operationele sterkte afnemen.  

Bij de Politie zijn ruim 62.000 werknemers werkzaam waarvan 10.318 in niet-operationele 

functies. Het aantal niet-operationele functies zal de komende jaren verlaagd worden naar 

8.514. Met name voor deze medewerkers zal ingezet worden op van-werk-naar-werk-

trajecten. De behoefte aan medewerkers in de operationele sterkte blijft constant of zal nog 

iets toenemen.  

Bij Defensie werken ongeveer 60.000 werknemers. Dit aantal wordt gereduceerd tot 55.000. 

Jaarlijks heeft Defensie behoefte aan circa 4.000 nieuwe, jonge medewerkers. De uitval uit de 

politie- en defensieopleidingen is hoog waardoor slechts een beperkt deel van de instroom in 

de opleidingen uiteindelijk ook kan worden aangenomen. Met dit sectorplan ook wordt 

onderzocht hoe het rendement van de opleidingen verhoogd kan worden.  

Het is van belang voor de duurzame inzetbaarheid van politie- en defensiemedewerkers en 

hun kansen op de arbeidsmarkt dat de opleidingen die zij intern hebben genoten ook van 

(herkenbare) waarde zijn buiten de sector. 

De samenwerking tussen deze beide sectoren is nieuw en ambitieus. Politie en Defensie 

worden steeds meer een doorstroomorganisatie. Mogelijkheden voor doorstroom tussen 

defensie en politie zijn nog onvoldoende verkend terwijl hier wel mogelijkheden lijken te zijn. 

In het kader van het sectorplan wordt ook dit nader onderzocht. 

 

Sectorplan voor de sector Politie en Defensie in hoofdlijnen: 

 

Instroom 

 Opleiden van 160 ( potentiële) werknemers voor een technische functie bij 

Defensie; 

 Pilot met voorschakeltraject Defensie voor 200 jongeren zonder startkwalificatie; 

 Ontwikkelen van een methodiek voor het creëren van structurele functies voor 

arbeidsbeperkte werknemers bij de Politie; 

  Begeleiding  802 mbo-leerlingen (HTV) ter bevordering van instroom bij Politie. 

 

Van werk naar werk  

 175 met ontslag bedreigde politiewerknemers worden omgeschoold tot financieel 

rechercheur; 

 300 herplaatsingskandidaten van Politie worden naar ander werk begeleid; 

 Ontwikkelen en onderzoeken doorstroommogelijkheden Defensie-Politie 

 

Duurzame inzetbaarheid bestaand personeel 

 Versterking fysieke en mentale duurzame inzetbaarheid  5894 politiewerknemers; 

 1.000 EVC-trajecten bij Politie; 

 3.200 medewerkers van Defensie krijgen scholing gericht op mobiliteit en 



duurzame inzetbaarheid; 

 Waarderings- en valideringsonderzoek van militaire opleidingen in vergelijking met 

reguliere opleidingen. 

 

 

  


