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3.  DE FORMULERING EN AANBESTEDING VAN HET ONDERZOEKSPROGRAMMA

De kern van het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap bestaat uit een onderzoeksprogramma 

dat jaarlijks wordt geactualiseerd via een publieke aanbesteding van nieuw onderzoek. Jaarlijks wordt 

in maart/april een openbare oproep gepubliceerd, de zogenaamde Call. Daarin worden kennis- en 

onderzoeksinstellingen uitgenodigd om onderzoeksideeën in te dienen.

De inschrijving is gebonden aan een aantal procedures met betrekking tot onder meer het opstellen en 

indienen van voorstellen. Ingediende voorstellen en aanvragen worden onderworpen aan een selectie- 

en beoordelingsprocedure onder supervisie van de Commissie Kennis en Onderzoek (CKO) van de 

Politieonderwijsraad. 

2. OPZET ONDERZOEKSPROGRAMMERING

In nauwe afstemming en samenwerking met de politie is door de Politieacademie een Strategische 

Onderzoeksagenda voor de Politie opgesteld (SOANP). Deze Strategische Onderzoeksagenda is na 

advies van de Commissie Kennis en Onderzoek door de Minister van Veiligheid en Justitie op 1 mei 

2015 vastgesteld en geeft van 2015 tot 2019 sturing aan het onderzoek dat wordt gestart door zowel 

Politie en Wetenschap als de Politieacademie. Doel is om nog beter aan te sluiten bij de behoefte 

van de politie en meer samenhang te brengen in onderzoek dat door de Politieacademie wordt 

uitgevoerd en extern in opdracht van Politie en Wetenschap wordt aanbesteed. De SOANP omvat 

een aantal thema’s waarvan de politie heeft aangegeven dat deze aansluiten bij haar behoefte aan 

onderzoek voor de komende jaren. Daarbij is een verdeling gemaakt tussen thema’s die met name 

door de Politieacademie worden onderzocht en thema’s die vooral door middel van de Call worden 

aanbesteed. Bij Politie en Wetenschap vindt met name onderzoek plaats naar ‘Actuele ontwikkelingen 

en interventies’. Verder staan de thema’s 2c ‘Eigentijdse relatie met burgers’, 3d ‘Functioneren als één 

korps’ en 3e ‘Samenwerken en identiteit’ centraal bij Politie en Wetenschap. 

Het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap van de Commissie Kennis en Onderzoek wil een 

impuls geven aan de zoektocht naar praktijkgerichte kennis ter ondersteuning van het politievak en 

-onderwijs. Daarbij is zowel de politie zelf als haar omgeving onderwerp van onderzoek. Ook wil 

Politie en Wetenschap een bijdrage leveren aan de wetenschappelijke kennis over de politie en de 

inrichting van de politiefunctie in een democratische rechtsstaat.

Er worden hoge eisen gesteld aan zowel de relevantie van onderzoeken als aan de overdracht van 

onderzoeksresultaten aan onderwijs en praktijk. Het uiteindelijke doel is dat nieuw ontwikkelde 

kennis haar weg vindt in de politiepraktijk, het politiebeleid en de politieopleiding.

deel i. het programma politie en wetenschap

1. DOEL EN OPZET
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De CKO toetst en beoordeelt de ontvangen onderzoeksideeën en -voorstellen. Onderdeel 

van de selectie- en beoordelingsprocedure is dat de politie, als belangrijke gebruiker van 

onderzoeksresultaten, wordt geconsulteerd over kansrijke onderzoeksideeën en -voorstellen om 

te toetsen in hoeverre zij aansluiten bij de in de Onderzoeksagenda geformuleerde behoefte aan 

onderzoek. De CKO stelt op basis van de selectie- en beoordelingsprocedure een voordracht op 

voor het onderzoeksprogramma van Politie en Wetenschap. Het onderzoeksprogramma wordt ter 

vaststelling voorgelegd aan de directeur van de Politieacademie. Voor nieuw te starten onderzoek 

is jaarlijks ongeveer 1,6 miljoen euro beschikbaar. Er worden meestal tussen de 15 en 18 

onderzoeksvoorstellen gehonoreerd op basis van de Call. 
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deel ii. de call 2018

De Strateg ische Onderzoeksagenda voor de Politie als basis

Evenals vorig jaar is ook de Call 2018 gebaseerd op de Strategische Onderzoeksagenda voor de Politie 

(SOANP). Vergelijkend, innovatief, experimenteel en internationaal onderzoek naar criminaliteit en 

naar politiewerk wordt aangemoedigd. Bijvoorbeeld door middel van het opzetten van proeftuinen. 

Daarbij behoren ook samenwerkingsverbanden met onderzoekers van politie en Politieacademie tot de 

mogelijkheden (waarbij de uren van de externe onderzoekers worden vergoed).

Binnen de thema’s van de Onderzoeksagenda leggen wij in de Call 2018 de nadruk op enkele actuele 

vraagstukken. Doel is om hiermee meer samenhang te brengen in onderzoek en aan te sluiten bij de 

actuele behoefte aan onderzoek. 

Onderstaand enkele actuele thema’s, waarnaar onderzoek gewenst is. Daarbij wordt u uitgenodigd om 

niet alleen te kijken wat ontwikkelingen zijn in criminaliteit en in de samenleving die om aandacht 

van de politie vragen. Een interessante invalshoek vinden wij ook de vraag wat dit betekent voor 

het politievak in deze tijd. Wat is de rol en positie van de politie in de aanpak van het probleem of 

dossier ten opzichte van andere veiligheidspartners en van bijvoorbeeld gemeentelijk toezichthouders, 

zorg of burgerinitiatieven? Welke taken blijven echt tot het politievak behoren? En wat gaat daarbij 

goed en wat vraagt om verdere verbetering? 

Ontwikkelingen in criminaliteit en gevolgen voor het politievak

Wat moet de politie vooral behouden bij de ontwikkelingen die op haar afkomen? Wat vraagt nog 

om verdere verbetering? Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de opsporing van georganiseerde 

criminaliteit. Wanneer is er sprake van ‘goede’ opsporing? In hoeverre kan Nederland leren van 

internationale ervaringen? Hoe zit het met de opsporende en oplossende rol van burgers en bedrijven? 

Kan en moet er gesproken worden van do it yourself policing en hoe ziet zo’n concept eruit? Wat 

betekent effectief informatiegebruik voor publiek-private samenwerking en voor samenwerking met 

gemeentelijke handhavers en burgers? 

Daarnaast blijft er meer gespecialiseerd onderzoek naar geldstromen bij georganiseerde criminaliteit 

in Nederland en het buitenland nodig. Er zijn grove schattingen beschikbaar van de financiële omvang 

van de criminele markten in Nederland, maar dit gaat vooral om handelsgeld. Politie en OM zouden 

graag willen weten waar de winsten terechtkomen en hoe groot die winsten zijn. Wat zijn vindplaatsen 

van crimineel vermogen en welke interventies om crimineel vermogen af te pakken leveren het beste 

resultaat op? Wat zijn goede opsporingsstrategieën? Zowel criminologische als financiële expertise en 

expertise van big-datawetenschappers is gewenst, evenals onderzoek naar ervaringen in het buitenland 

met de opsporing van criminele geldstromen. 

Speciale aandacht vragen wij ook voor geweld in afhankelijkheidsrelaties en tegen kwetsbare 

groepen. In de afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat geweld in de privésfeer op grote 

schaal voorkomt. Geweld in afhankelijkheidsrelaties is een van de omvangrijkste geweldsvormen 

in onze samenleving. Op de lijst van dodelijke slachtoffers als gevolg van onnatuurlijke oorzaak 

staat huiselijk geweld, na verkeersongevallen, op de tweede plaats. Er zijn verschillende vormen van 

geweld in afhankelijkheidsrelaties, zoals partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling 

1. CALL 2018
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en eergerelateerd geweld. Deze vormen van geweld komen voor in alle sociaal-economische klassen 

en binnen alle culturen in de Nederlandse samenleving. Slachtoffers zijn in de meeste gevallen 

vrouwen en kinderen, maar het treft ook mannen, ouders en ouderen. Bovendien is er sprake van 

intergenerationele overdracht, waardoor het een structureel probleem is. Er is onderzoek gewenst 

dat inzicht geeft in de problematiek, in de samenwerking bij de aanpak en in de rol en taken van de 

politie daarbinnen. 

Lokale veil igheid en het politievak 

“Maatregelen in het kader van terrorisme, het zicht op (en de aanpak van) onzichtbare criminaliteit, 

de uitingen van polariserende effecten in de samenleving en een meer gedigitaliseerde wereld 

hebben het takenpakket enorm uitgebreid” (Podium voor goed politiewerk, versie 0.41, p. 8) In deze 

enkele zin worden vier ontwikkelingen genoemd die van grote invloed zijn op de taken van de 

politie en de wijze waarop ze worden uitgevoerd: het politievak. Radicalisering, ondermijnende 

criminaliteit, polarisering en digitalisering zijn niet nieuw; evenmin nieuw zijn, naast uitbreiding 

van, ook veranderingen in het takenpakket sinds de omvorming van regionale politie naar 

één nationaal korps met 167 basisteams. Interessant hierbij is de conclusie in Doorontwikkelen en 

verbeteren, het evaluatierapport van de Commissie Kuijken: “Dankzij beyond the call of duty inzet en 

improvisatievermogen in alle geledingen van het korps bleven ondanks alle interne turbulentie 

de operaties en de voor de burger direct zichtbare dienstverlening goeddeels doordraaien. Stapje 

voor stapje – en soms met ‘vallen en opstaan’ – verdwijnen dubbelingen, worden nieuwe systemen 

operationeel, gaat informatie beter stromen en vormen zich aldus nieuwe, potentieel effectievere en 

efficiëntere politiepraktijken” (p. 11).

Twee vragen liggen voor de hand. Ten eerste: wat betekenen maatschappelijke ontwikkelingen en 

organisatorische veranderingen voor veiligheidsvraagstukken, de informatiepositie van de politie en 

het politiewerk op lokaal niveau? Voor bijvoorbeeld het fysieke en het digitale blauw op straat; voor 

het opvangen van en betekenis geven aan signalen die duiden op ondermijnende activiteiten; voor 

het omgaan met ‘schurende verschillen’ tussen groepen die soms lijnrecht tegenover elkaar staan, of 

met (groepen) mensen voor wie het begrip ‘rechtsorde’ weinig betekenis heeft? Hoe blijft er ‘dichtbij 

politie’ ondanks schaalvergroting en de sluiting van politiebureaus? Hoe ga je als politie lokaal om met 

spanningen als gevolg van toenemende polarisatie in de samenleving? Wie is bij demonstraties de baas 

in de openbare ruimte en zijn daar verschuivingen in zichtbaar? 

Ten tweede: hoe gaat het met de basisteams van de politie en met de samenwerking met lokale 

veiligheidspartners? Wat zijn bijvoorbeeld nieuwe en goede praktijken in de basisprocessen 

(Incidentopvolging, Intake & Service, Handhaving en Opsporing) in de basisteams? Hoe wordt er 

invulling gegeven aan de noodzaak flexibiliteit te organiseren in de uitvoering en hoe verloopt de 

samenwerking tussen Handhaving en Opsporing binnen het basisteam? Ook willen we graag weten 

hoe er invulling wordt gegeven aan de samenwerking met partners zoals steeds professioneler 

wordende BOA’s van gemeentelijke Handhaving en Toezicht en relatief ‘jonge’ partners als Veilig Thuis 

en het Sociaal Wijkteam. 

Wat zijn op lokaal niveau hardnekkige problemen en veelbelovende initiatieven en aanpakken op het 

gebied van ondermijnende criminaliteit, radicalisering, de politie in de digitale wereld, en ‘politie 

voor een ieder’? In welke proeftuinen, pilots en andere werk- en samenwerkingsvormen, al dan niet 

als deel van portefeuilles en programma’s, wordt er ‘doorontwikkeld én verbeterd’? En met welke 

resultaten?
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a.  Het opstellen in hoofdlijnen van een onderzoeksidee (pitch van 2 pag ina’s)

De procedure voor het indienen van onderzoeksvoorstellen bestaat uit twee rondes. U wordt in deze 

eerste ronde uitgenodigd om een onderzoeksidee op hoofdlijnen in te dienen (maximaal 2 pagina’s). Uit 

de ingediende onderzoeksideeën wordt een beperkt aantal geselecteerd en vervolgens wordt de indiener 

uitgenodigd om in nauwe afstemming met Politie en Wetenschap een onderzoeksvoorstel uit te werken.

In het onderzoeksidee worden kort beschreven:

•	 het	onderzoeksonderwerp,	de	belangrijkste	onderzoeksvraag,	relevantie	en	doelstelling

•	 te	gebruiken	onderzoeksmethoden	op	hoofdlijnen

•	 organisatie	en	uitvoering

•	 globale	eerste	raming	van	de	kosten	

•	 indien	van	toepassing:	welk	consortium	van	collega-instituten	het	onderzoek	uitvoert,	welk	

instituut welk deel van het onderzoek uitvoert en wie eindverantwoordelijk is voor het onderzoek

Aangezien het onderzoeksidee dient te leiden tot een Nederlandstalig eindrapport, moeten offertes in 

het Nederlands worden ingediend.

b.  Het indienen van een onderzoeksidee

Inschrijvingsprocedure

De inschrijving behelst het indienen binnen de daarvoor gestelde termijn (zie hierna) van een 

onderzoeksidee van 2 pagina’s voor een onderzoeksproject.

Per onderzoeksinstelling mogen maximaal 2 onderzoeksideeën worden ingediend. 

N.B.: Dit is inclusief onderzoeksideeën die zijn ingediend in samenwerkingsverbanden en waarbij u de 

hoofdindiener bent. 

Onderzoeksideeën dienen uitsluitend per e-mail te worden aangeleverd.

c .  Inschrijvingstermijn en adres

De inschrijving van de Call 2018 sluit op vrijdag 22 juni 2018 om 16.00 uur. Dat wil zeggen 

dat onderzoeksideeën uiterlijk op dat tijdstip per e-mail moeten zijn aangeleverd bij het 

Programmabureau Politie en Wetenschap.

Let op: Onderzoeksideeën dienen te worden gemaild naar:

monique.van.nieuwenburg@politie.nl

Uiterlijk vrijdag 28 september 2018 ontvangt u bericht of uw onderzoeksidee is geselecteerd voor de 

tweede ronde. Indien dit het geval is, dan kunt u uiterlijk vrijdag 2 november 2018 het uitgewerkte 

onderzoeksvoorstel indienen.

2. INSCHRIJVINGSPROCEDURE
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3. SELECTIE- EN BEOORDELINGSPROCEDURE

De procedure

Ontvankelijke onderzoeksideeën worden onderworpen aan een selectie- en beoordelingsprocedure onder supervisie van de 

Commissie Kennis en Onderzoek (CKO).

Ontvankelijke onderzoeksideeën/pitches worden in de eerste plaats beoordeeld op wetenschappelijke en 

praktijkrelevantie. Verder wordt gelet op creativiteit en originaliteit. Bovendien wordt een eerste inschatting 

gemaakt van de verwachte doelgerichtheid van de voorgestelde onderzoeksmethoden. De selectie van 

binnengekomen onderzoeksideeën wordt gemaakt door medewerkers van het Programmabureau 

Politie en Wetenschap in afstemming met de politie en andere deskundigen. Vervolgens wordt bij 

de beste onderzoeksideeën getoetst of er overlap kan ontstaan met onderzoek van bijvoorbeeld de 

Politieacademie, het WODC en de Inspectie Justitie en Veiligheid. Hierna wordt door de CKO besloten welke 

onderzoeksideeën in een tweede ronde mogen worden uitgewerkt. Het uitwerken in de tweede ronde 

gebeurt in nauw overleg met Politie en Wetenschap en waar nodig met andere deskundigen. Op basis van 

de onderzoeksvoorstellen die binnenkomen in de tweede ronde, wordt een uiteindelijke selectie gemaakt 

die wordt voorgelegd aan de CKO.

De CKO toetst en beoordeelt de onderzoeksvoorstellen die op uitnodiging zijn uitgewerkt, op onder meer:

•	 wetenschappelijke	kwaliteit

•	 praktijkrelevantie

•	 helderheid	van	probleem-	en	vraagstelling	en	te	onderscheiden	onderzoeksstappen

•	 aansluiting	tussen	doel-	en	vraagstelling	en	te	hanteren	methoden	en	technieken

•	 doorlooptijd	en	kosten	(waaronder	uurtarief)	in	relatie	tot	verwachte	opbrengsten	en	resultaten

Onderzoeksvoorstellen zullen met elkaar concurreren en alleen de beste voorstellen worden gehonoreerd. 

Afhankelijk van de uitkomst van deze procedures wordt een selectie gemaakt voor de voordracht aan 

de directeur van de Politieacademie. 

Beoordelingstermijn

Indieners van onderzoeksideeën ontvangen uiterlijk vrijdag 6 juli 2018 bericht per mail of hun idee 

ontvankelijk is verklaard en in de beoordelingsprocedure wordt meegenomen. Vervolgens ontvangen 

zij uiterlijk vrijdag 28 september 2018 bericht of het ingediende onderzoeksidee doorgaat naar de 

tweede ronde. Onderzoeksideeën die zijn geselecteerd, dienen uiterlijk vrijdag 2 november 2018 als 

uitgewerkt voorstel te worden ingediend. Uiterlijk vrijdag 14 december 2018 zal bekend worden 

gemaakt welke onderzoeksvoorstellen zijn verkozen en deel uitmaken van het onderzoeksprogramma 

2019 dat aan de directeur van de Politieacademie ter vaststelling zal worden aangeboden.

4. AANBESTEDINGSPROCEDURE

Als het geactualiseerde onderzoeksprogramma 2019 op voordracht van de CKO door de directeur van 

de Politieacademie is vastgesteld, kan met de aanbesteding van onderzoeksprojecten worden begonnen. 

Dat zal niet eerder zijn dan januari 2019.

De aanbesteding van projecten zal in hoofdzaak bestaan uit het opstellen en ondertekenen 

van onderzoekscontracten en mogelijk, in overleg met de onderzoekers, het instellen van een 

begeleidingscommissie voor het onderzoeksproject.



8

1. WEBSITE

Het Programma Politie en Wetenschap beschikt over een eigen website: www.politieenwetenschap.nl.

De Call 2018 kan van deze website worden gedownload.

Het e-mailadres voor het elektronisch toezenden van onderzoeksideeën is: 

monique.van.nieuwenburg@politie.nl

deel iii. nadere inFormatie

2. BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN E-MAILADRESSEN

Nadere informatie over deze Call kan telefonisch of per mail worden ingewonnen:

06-1321 6168 Annemieke Venderbosch, Programmadirecteur

 annemieke.venderbosch@politie.nl

06-1187 8237 Monique van Nieuwenburg, Bureau Politie & Wetenschap

 monique.van.nieuwenburg@politie.nl


