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Productiviteitsgroei invoering Nationale 

Politie in één jaar verdampt. Sterke 

productiviteitsgroei bij gevangeniswezen 

 Delft, 18 december 2019 

Na een aantal jaren van bescheiden groei, neemt de productiviteit - de geleverde prestaties per 

ingezette euro - van de politie in 2017 weer af. De productiviteit van het gevangeniswezen laat 

daarentegen in 2017 een groei zien. De productiviteit van de rechterlijke macht verbetert 

nauwelijks ten opzichte van 2016. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van IPSE Studies over de 

productiviteitstrends op het terrein van Veiligheid & Justitie. Deze cijfers zijn te vinden op de 

online database TrendsinPubliekeSector.nl  (TiPS).  

 

Figuur 1: productiviteitsontwikkeling drie V&J-sectoren, 1980-2017 
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V&J-productiviteitstrends sinds 1980 

TiPS brengt de productiviteitstrends vanaf 1980 in beeld. Vooral voor de rechterlijke macht en politie 

ziet dat er niet zo gunstig uit. Bij de rechterlijke macht (OM en Rechtspraak) gaat de productiviteit in de 

jaren tachtig en negentig vrijwel voortdurend achteruit. In de jaren daarna ontwikkelt de productiviteit 

zich vrij stabiel. Bij de politie is vanaf het eind van de jaren tachtig sprake van een neerwaartse trend die 

tot 2012 aanhoudt.  Sindsdien volgt ook hier een vrij stabiele ontwikkeling en is zelfs een lichte jaarlijkse 

productiviteitsgroei te signaleren. Maar in 2017 daalt de productiviteit weer naar het (lage) niveau van 

2012.  

 

De productiviteitsontwikkeling van het gevangeniswezen laat een grillig beeld zien. Dit is veelal het 

gevolg van schommelingen in het aantal gevangenen. De inzet van middelen is hier niet direct op aan te 

passen. Over de hele periode bezien is er overigens geen duidelijke op- of neerwaartse trend in de 

productiviteitsontwikkeling zichtbaar. Opvallend is de grote productiviteitsstijging in 2017. 

 

Beleid en productiviteit 

De overheid heeft sinds 1980 veel beleid ontwikkeld om de productiviteit te verbeteren. Er zijn echter 

maar weinig maatregelen die een positief effect sorteren, zoals onder andere blijkt uit de TiPS-

diagrammen die relevante beleidsingrepen visueel in verband brengen met de 

productiviteitsontwikkeling. Wel lijkt de instelling van de Raad voor de Rechtspraak (2002), en de 

daarmee gepaard gaande verhoogde aandacht voor de bedrijfsvoering, van invloed op de 

productiviteitsontwikkeling van de rechterlijke macht. De neerwaartse trend zet zich daarna in ieder 

geval niet meer voort, maar het is niet genoeg om de productiviteit te laten groeien. Dit geldt ook voor 

interventies die later nog plaatsvinden, zoals de Wet herziening gerechtelijke kaart (ingevoerd in 2013).  

De stabilisatie van de productiviteitsontwikkeling bij de politie na 2012 hangt mogelijk deels samen met 

de vorming van de Nationale Politie in 2013 (o.b.v. Politiewet 2012). De daling die in 2017 plaatsvindt is 

waarschijnlijk voor een belangrijk deel het gevolg van de inbedding van de Politieacademie in het 

politiebestel. Bijna alle medewerkers en middelen van de Politieacademie zijn in dat jaar overgegaan 

naar de politie. 

 

De opvallende productiviteitsgroei van het gevangeniswezen in 2017 is vooral toe te schrijven aan een 

verlaging van de materiaalkosten. Als gevolg  van de invoering van het nieuwe (Rijksbrede) 

huisvestingsstelsel in dat jaar zijn de huisvestingskosten van het gevangeniswezen aanzienlijk 

afgenomen.  

 

Over TiPS 

De online database TrendsinPubliekeSector.nl  (TiPS) bevat een grote hoeveelheid (trend)cijfers over 

kosten, prestaties, kwaliteit en productiviteit van sectoren op het terrein van Veiligheid en Justitie en 

het onderwijs. TiPS is een initiatief van IPSE Studies, dat wordt ondersteund door het ministerie van 

BZK. Voor vragen over TiPS kunt u contact opnemen met Alex van Heezik, a.vanheezik@ipsestudies.nl | 

06 245 174 11 of Jolanda Vollebregt, j.vollebregt@ipsestudies.nl | 06 169 26 809. 
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