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Leusden, 20 maart 2018 
 
 
 
Geachte leden van de vaste kamer cie J&V, 
 
 
De afgelopen maanden is er in de media geregeld aandacht voor het grote tekort aan 
werknemers in Nederland, zowel in de marktsector als bij de overheid. Duidelijk is dat 
niet alleen in de zorg en het onderwijs maar óók bij de veiligheidssectoren de 
werknemers ‘op’ zijn. 
 
In de onlangs door het CBS gepubliceerde bevolkingspiramide van Nederland voor de 
periode 1950 -2060 wordt de problematiek duidelijk zichtbaar: het aantal jongeren dat 
de komende jaren - op jaarbasis - de arbeidsmarkt betreedt, is vele duizenden minder 
dan het aantal ouderen dat uitstroomt. De conclusie die hieruit kan worden getrokken, 
is dat de komende jaren het aantal vacatures dan wel de vervangingsbehoefte, 
ondanks innovatieve ontwikkelingen, alleen maar zal toenemen.  
De vervangingsbehoefte zal bij de ‘grijze’ overheid aanzienlijk hoger zijn dan in de 
markt, ook omdat bij de overheid het aantal werknemers dat door innovatie 
vermindert aanzienlijk lager zal zijn dan in de markt. Een leraar zal niet door een 
computer worden vervangen. De verpleger zal de zorg aan het bed van de patiënt 
blijven verlenen en de politieagent en militair zullen zichtbaar in de samenleving pal 
staan voor onze veiligheid.  
 
De krapte op de arbeidsmarkt en de toekomstverwachting vereisen dat de handen 
ineen moeten worden geslagen om onze veiligheidssector toekomstbestendig te 
maken. We kunnen het ons in het belang van de veiligheid van Nederland niet 
veroorloven lijdzaam toe te blijven kijken. Er moet nu actie worden genomen om op de 
toekomst voorbereid te zijn.  
 
Wij constateren dat er op dit moment binnen de overheids-/veiligheidssector sprake is 
van een ‘ieder voor zich’ mentaliteit. Dit leidt in onze ogen tot de ongewenste situatie 
waarin we elkaar beconcurreren. De problemen worden op deze manier niet opgelost, 
maar verplaatsen zich vaak van de ene naar de andere overheidsorganisatie of -dienst. 
Een voorbeeld: de douane mag als gevolg van de Brexit met 900 mensen uitbreiden. 
De verwachting is dat een groot deel van de vacatures zal worden gevuld door 
werknemers van de Koninklijke Marechaussee. Het gevolg laat zich raden: er gaan 
vacatures ontstaan bij de Marechaussee, met alle ongewenste gevolgen van dien voor 
de taakuitvoering. 
 
Wij zijn van mening dat er een interdepartementale visie op personeelsgebied binnen 
de veiligheidssector moet worden ontwikkeld. Hierbij moeten de volgende vragen 
worden beantwoord: Hoe gaan we binnen deze sector optimaal met elkaar 
samenwerken in plaats van elkaar te beconcurreren? Hoe kunnen we elkaar helpen en 
ondersteunen ten tijde van piekmomenten om zo optimaal gebruik te maken van het 
potentieel van veiligheidsmedewerkers bij de overheid? Hoe kunnen we de 
opleidingskosten beperken door samenwerking en onderling personeel uit te wisselen 
om zo dure inhuur te voorkomen? 
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Wij bieden vanuit de Coalitie voor Veiligheid onze expertise aan om zowel in een 
departementaal overstijgende werkgroep dan wel politieke setting met u te 
brainstormen. Opdat we gezamenlijk  kunnen onderzoeken hoe we ons gaan 
voorbereiden op de schaarste van (overheids)-veiligheidspersoneel in Nederland, 
teneinde  te voorkomen dat de veiligheid in Nederland vanwege schaars personeel in 
het geding komt.  
 
Namens de Coalitie voor de Veiligheid, 
met vriendelijke groet, 
 
 

 
KLTZ M.E.M de Natris 
 
 

 
Gerrit van de Kamp 
   
 
  
 


