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De situatie
De bekostiging van de Nederlandse 
regionale politie vindt plaats in de 
vorm van algemene en bijzondere 
budgetten. Bijzondere budgetten ken-
nen vaak een incidenteel karakter of 
worden verstrekt vanuit een bepaalde 
beleidsprioriteit. Het algemene bud-
get is ter dekking van het reguliere 
politiewerk. Na verloop van tijd 
kunnen bijzondere budgetten over-
geheveld worden naar het algemene 
budget indien zij een structureel 
karakter krijgen en er geen specifieke 
verantwoording meer voor hoeft 
te worden afgelegd. Het algemene 
budget (circa 3,5 miljard euro per 
jaar) wordt verdeeld onder de vijfen-
twintig regiokorpsen aan de hand 
van het BVS. Dit model is in 2004 
ontworpen en periodiek dienen de 
aannames getoetst en de onderlinge 
verhoudingen opnieuw vastgesteld 
te worden. Capgemini Consulting 
is gevraagd deze herijking uit te 
voeren. Hiervoor is samengewerkt 
met OBMC Consulting en Twynstra 
Gudde.

Herijking budgetverdeelsysteem (BVS) voor de 
Nederlandse politie

De oplossing
Capgemini Consulting heeft een 
beschrijving gemaakt van het model 
dat in 2004 is ontwikkeld. Op 
basis daarvan heeft een toets plaats-
gevonden (in nauw overleg met de 
korpsen) of nieuwe ontwikkeling 
aanpassing van dat model rechtvaar-
digen. Vervolgens heeft een werk-
lastmeting plaatsgevonden onder alle 
korpsen voor de vier hoofdprocessen 
bij de politie (handhaving, opspor-
ing, noodhulp en intake & service). 
De werklastverhoudingen tussen de 
korpsen zijn vertaald naar objectieve 
omgevingskenmerken die de ver-
houdingen verklaren (o.a. inwoner, 
omgevingsadressen-dichtheid, 
oppervlakte land et cetera). Tenslotte 
heeft er een finan-ciële doorvertaling 
plaatsgevonden en is een financiële 
migratie bepaald om toe te groeien 
naar de gewenste budgetverdeling.

Het resultaat
Door de wijze waarop het onder-

zoeksproces is doorlopen is een 
helder en transparant budgetverdeel-
systeem ontwikkeld. Door alle 
korpsen hierbij te betrekken (zowel 
wat betreft de totstandkoming van 
het model als het aanleveren van 
werklastdata) is een getrouwer beeld 
gevormd over de huidige werklast-
verhouding en de financiële vertal-
ing daarvan tussen de vijfentwintig 
korpsen.

Hoe het ministerie en Capgemini 
Consulting samengewerkten
De samenwerking in deze op  dracht 
tussen Capgemini Consulting en het 
ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties heeft vorm 
gekregen met de gekozen project-
structuur met een stuurgroep en een 
begeleidings  commissie. 

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
is een helder en transparant budgetverdeelsysteem ontwikkeld.



Waarom het ministerie 
Capgemini Consulting koos
Het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties heeft 
voor Capgemini Consultinggekozen 
vanwege de aanwezige specialistische 
kennis en de transparante wijze van 
werken.
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Met meer dan 115.000 mensen in 
40 landen is Capgemini wereldwijd een 
van de meest vooraanstaande aanbie-
ders van consulting-, technology- en 
outsourcingdiensten. In 2010 rappor-
teerde Capgemini Group een omzet van 
8,7 miljard euro. Samen met zijn klanten 
creëert en realiseert Capgemini resul-
taatgerichte business- en technology-
oplossingen, toegesneden op de klant-
behoefte. Als een cultureel diverse 
organisatie heeft Capgemini zijn eigen
onderscheidende manier van werken, de 
Collaborative Business ExperienceTM. 
Hierbij maakt Capgemini gebruik van 
het wereldwijde leveringsmodel 
Rightshore®. 

Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini

Capgemini Consulting is het mondiale 
Strategy en Transformation Consulting 
label van de Capgemini Group, gespecia-
liseerd in het adviseren en begeleiden 
van organisaties bij verandertrajecten: 
van de ontwikkeling van innovatieve 
strategieën tot en met de uitvoering 
daarvan, met continue aandacht voor 
duurzame resultaten. Capgemini 
Consulting biedt ondernemingen en 
overheden een vernieuwende benade-
ring, gebruikmakend van innovatieve 
methodes, technologie en het talent 
van meer dan 3.600 consultants wereld-
wijd. 
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