
De marktvisie 
Samen werken aan de toekomstige huisvesting politie 
 
Begin februari 2018 is met de presentatie van de marktvisie huisvesting politie de eerste stap gezet in 
de zoektocht naar betere verhoudingen met de partners in de bouw. De marktvisie bevat een aantal 
leidende principes om te werken aan meer vertrouwen en betere samenwerking tussen de politie als 
opdrachtgever en de aannemers, toeleveranciers, installatiebedrijven en andere partijen uit de markt. 
Maar wat kunnen partners nu concreet verwachten van de politie? En hoe kunnen zij zelf bijdragen aan 
de grootschalige vastgoedopgave waar de politie voor staat?  
 
De aanleiding 
De marktvisie volgt op de herindeling van tien regionale 
eenheden en een landelijke eenheid in één korps. Dit 
betekent ook de komst van een uniform 
huisvestingsbeleid, in plaats van een afzonderlijk 
vastgoedbeheer per regionaal korps. Er is besloten om 
een marktvisie voor dit beleid op te stellen omdat de 
politie aan de vooravond staat van een omvangrijke en 
complexe vastgoedopgave. Tussen nu en 2028 wordt 
zo’n 700 duizend vierkante meter afgestoten en met zo’n 
200 duizend uitgebreid. Daarnaast zijn er vele diverse 
grote en kleinschalige projecten: de nieuwbouw en 
renovatie van zo’n 40 teambureaus en 50 politieposten, 
maar bijvoorbeeld ook verbouwing, renovatie en 
onderhoud van forensische laboratoria, 
beroepstrainingslocaties voor agenten, beslaghuizen, 
paardenstallen, hondenkennels, cellencomplexen, 
kantoren en meldkamers. Deze panden worden 
duurzamer, efficiënter, en voorbereid op de politietaken 
van de toekomst.  

Deze opgave vraagt ook om een nieuwe verhouding tot de partners in de markt waarmee de politie 
deze opgave wil realiseren. “Met de herindeling van de politie is een enorme schaalsprong gemaakt 
waarvan velen zich de impact niet realiseren”, verklaart Bert Verheugd, die als voormalig directeur FM 
en hoofd programmabureau nauw betrokken was bij het starttraject voor de marktvisie. “Het duurde 
daarom even voordat de bouw- en onderhoudsopgave goed in beeld was. Nu dat zover is, wordt het 
nu tijd om met deze visie de markt tegemoet te treden als professionele opdrachtgever en 
gelijkwaardige partner.”  
 
Ruimte voor innovatie 
Het voornaamste doel van de marktvisie is dat alle partners profiteren van de samenwerking. Een 
ander belangrijk doel is zorgen dat de kennis en innovatiekracht van de markt beter wordt benut, door 
ruimte te bieden voor innovatie en samen te verkennen welke innovatie nodig is. De politie moet 
immers antwoorden kunnen bieden op vragen die nu nog niet bekend zijn. Want de huisvesting wordt 
niet alleen efficiënter en duurzamer; ook de aard van het politiewerk verandert. In een snel 
veranderende maatschappij moeten de panden dus worden voorbereid om deze toekomstige taken 
optimaal te ondersteunen. Welke nieuwe eisen stelt bijvoorbeeld de aanpak van cybercriminaliteit aan 
de huisvesting? Hoe kan een politiebureau zowel uitnodigend zijn voor het publiek, een veilige plek 
vormen om arrestanten vast te houden en ook een comfortabele werkplek bieden? De antwoorden 
hierop, evenals de beste uitvoering ervan, kan de politie alleen samen met haar partners uit de markt 
bedenken. 
 
Vanwege de omvang en complexiteit van de huisvestingsopgave wordt de politie een van de grootste 
publieke opdrachtgevers van het land. Voor marktpartijen is samenwerken met de politie dan ook 
aantrekkelijk, maar andersom heeft de politie ook dringend behoefte aan hun kennis, ideeën en 
innovaties. Majorie Jans (Directeur Facility Management Politie/Chief Procurement Officer): “Alleen 
door de ideeën en innovatiekracht van alle spelers in de bouwsector te bundelen, inclusief dat van 
architecten, adviseurs en IT-specialisten, kan de politie de beoogde kwaliteit van de huisvesting 

 

 

 

 

‘Het succes van de marktvisie hangt er vooral vanaf of we als motiverende partner de markt tot innovatie 
kunnen stimuleren.’ – Jan Petrus, Hoofd Dienst Verwerving 



realiseren. De marktvisie dient er daarom voor te zorgen dat de innovatiekracht van de markt in lijn 
wordt gebracht met de toekomstige behoeftes.”  
 
Welke samenwerking heeft de politie met de marktvisie 
huisvesting voor ogen? 
De marktvisie is bedoeld om samen een cultuur te creëren waarin 
de politie als publieke opdrachtgever en de commerciële partners 
optimaal kunnen samenwerken. Door de traditionele verhouding 
van opdrachtgever en uitvoerder te doorbreken, wil de politie zich 
opstellen als gelijkwaardige en betrouwbare partner. De marktvisie 
bevat een aantal leidende principes die de grondslag moeten 
vormen voor harmonieuzere en betrouwbaardere verhoudingen. 
Louk Heijnders (voorzitter Quality Board Politie) benadrukt: “lange 
tijd zijn de onderlinge relaties tussen publieke opdrachtgevers en 
de uitvoerende partijen vooral gekenmerkt door tegengestelde 
belangen. Het wordt niet eenvoudig om samen de gewenste 
cultuur te creëren en meer begrip voor elkaars visies en belangen 
te krijgen, maar de introductie van de marktvisie is een eerste 
handreiking naar iedereen die de politie hier vanaf nu bij wil 
helpen.”  
 
De marktvisie bevat geen vaste blauwdruk voor een nieuw 
samenwerkingsmodel. Het uitgangspunt is juist dat de politie en 
haar partners samen op zoek gaan naar nieuwe en betere 
verhoudingen. Vandaar dat de marktvisie en de leidende principes 
in coproductie met partners uit de markt zijn opgesteld. Hoe die 
ideale relaties er precies uitzien, is echter een open vraag: het 
antwoord zal in de praktijk gezocht moeten worden. Wel biedt de 
marktvisie een aantal handvatten. Zo moet er sprake zijn van een 
evenwichtige verdeling van risico’s en verantwoordelijkheden, 
gebaseerd op onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid. Op die 
manier kunnen commerciële en publieke organisaties - ondanks 
hun verschillende leefwerelden –nader tot elkaar komen en toch 
een gezamenlijke taal ontwikkelen, met begrip voor eventuele 
tegengestelde visies en belangen.  
 

De politie: unieke huisvestingseisen 
In 2015 is al een marktvisie opgesteld door Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, ProRail, en 
vertegenwoordigers van de bouwsector. Hoewel Rijksvastgoedbedrijf gewoonlijk ook de huisvesting 
van alle overheidsdiensten beheert, is besloten om voor de politie een afzonderlijk vastgoedbeleid te 
hanteren. De politie vervult namelijk een aantal unieke functies die specifieke eisen stellen aan de 
gebouwen. Anders dan voor Rijksvastgoedbedrijf is huisvesting tenslotte niet de kerntaak, maar 
faciliterend en ondersteunend voor het hoofddoel: Nederland veilig houden. Dat vraagt dus ook om 
een afzonderlijke marktvisie voor de politie. Hierin zijn grotendeels dezelfde leidende principes 
overgenomen, maar verder toegespitst op de specifieke uitdagingen van de politie. In feite staat in 
alle marktvisies echter dezelfde uitdaging centraal: hoe kunnen overheid en marktpartijen vanuit hun 
verschillende belangen kwaliteit creëren bij complexe opgaves, op een manier die voordeel biedt aan 
alle partijen?  

‘De politie moet de leidende principes in de praktijk nog bewijzen, maar heeft zich tijdens het overleg voor 
de marktvisie heel open en kwetsbaar opgesteld’ - Ellen Masselink, Directeur BAM 

‘Om elkaar voordeel te kunnen bieden, moeten we eerst elkaars organisaties en belangen kennen. Bij een 
grote opdrachtgever als de politie kan het waardevol zijn om daar extra moeite voor te nemen.’  

– Bas Kohlmann, Huisvestingsadviseur bij KWK Huisvesting 

De rol van De Bouwcampus 
 
De marktvisie is op 6 februari 2018 
gelanceerd op De Bouwcampus. Deze 
broedplaats voor de bouwsector speelde 
tevens een belangrijke rol in de realisatie 
van de marktvisie. De Bouwcampus is 
een neutrale ontmoetingsplaats voor 
opdrachtgevers, opdrachtnemers en 
kennisinstituten in de bouwsector, waar 
zij als vrije en gelijkwaardige partners 
kunnen werken aan innovatieve 
oplossingen. Dat maakt het de ideale 
plaats om samen met de markt het 
overkoepelende perspectief te zoeken 
dat de politie zelf niet intern kan vormen.  
 
De zoektocht naar betere onderlinge 
verhoudingen doen de partijen echter 
zelf. De Bouwcampus faciliteert enkel het 
proces. In de woorden van directeur 
Laurens Schrijnen: “De Bouwcampus is 
als een sportschool. We bieden de 
omgeving en begeleiding die partijen 
nodig hebben om tot de gewenste 
resultaten te komen, in dit geval nieuwe 
effectieve samenwerkingen, maar ze 
moeten zelf de inspanning komen 
leveren.” 



Vervolgstappen 
De politie zet ook op organisatieniveau de nodige stappen om de marktvisie een succes te maken. De 
presentatie van de marktvisie op 6 februari was een eerste stap daarin. Op die datum is ook de 
innovatie challenge gestart: tot 1 mei konden partijen hun ideeën indienen waarmee zij de politie 
willen helpen in de huisvestingsuitdaging. In totaal kreeg de politie maar liefst 76 inzendingen, wat 
veel is voor de huidige marktsituatie. Natuurlijk van bouw- en installatiebedrijven, architecten en 
ingenieurs, maar ook van ICT-bedrijven, facility managers en toeleveranciers. Bijna de helft is 
ingediend door consortia, met verrassende nieuwe combinaties van bijvoorbeeld bouw- en ICT-
bedrijven. Uit de beste inzendingen kiest een vakjury zes finalisten die hun innovatie mogen pitchen 
op een Boostcamp op 13 juni. Hieruit kiest de jury drie winnaars. Heijnders: "De jury hanteert 
verschillende beoordelingscriteria. Denk aan snelle toepasbaarheid, opschaalbaarheid en 
overdraagbaarheid. Ook moet een oplossing kunnen werken bij een andere publieke opdrachtgever." 
Daarnaast blijft de politie zowel intern als extern actief de dialoog zoeken en bijeenkomsten 
organiseren.  
Bovendien is de politie aangesloten bij de kerngroep marktvisie, die bestaat uit partijen die ook een 
eigen marktvisie hebben. Doel van de kerngroep is om gezamenlijk te leren en samen op te trekken 
in de zoektocht naar nieuwe verhoudingen.  
 
Tot slot werkt de politie samen met De Bouwagenda aan een gezamenlijke innovatieagenda voor de 
politie die aansluit op de road maps van De Bouwagenda. Op die manier is de juiste prioritering aan 
te brengen in de uitdagingen waar de politie voor staat. 
 
Meer informatie: 
De marktvisie huisvesting politie: 
http://debouwcampus.nl/images/Vernieuwingsopgaven/Nationale_Politie/Marktvisie_politie.pdf 

� Neem zelf de leiding: in deze grote en complexe opgave zal de politie soms aarzelen en fouten 
maken. Wie van mening is dat de politie onvoldoende stappen zet: wacht niet af tot wij in actie 
komen, maar duw ons in beweging. 

� Durf te vertrouwen: de politie heeft een oprechte intentie om tot betere verhoudingen te komen 
met partners in de markt. Vertrouwen komt uiteraard niet vanzelf en moet verdiend worden. 
Wanneer dit moeilijk blijkt, zullen we samen de oorzaken van dit wantrouwen moeten vinden en 
oplossen. 

� Wees open en eerlijk: elke vorm van kritiek, ontevredenheid of ideeën voor verbeteringen moet 
openlijk besproken kunnen worden. Benader ons daarom met eventuele kritische meningen. 

� Toon initiatief: de introductie van de marktvisie is tevens een open uitnodiging aan iedereen die 
graag met de politie wil samenwerken. Toekomstige en huidige partners kunnen daarom ook 
zelf initiatief nemen, door nieuwe samenwerkingsverbanden op te starten of ons te benaderen 
met hun ideeën voor innovatie. 

http://debouwcampus.nl/images/Vernieuwingsopgaven/Nationale_Politie/Marktvisie_politie.pdf

