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Stuurt u op basis van Intelligence?  
Quick Scan Intelligence Gestuurde Politie (IGP)

Op weg naar een verbeteragenda ten aanzien van het gebruik  
van Intelligence bij de sturing van uw organisatie!

Situatie
Intelligence is cruciaal voor het effec-
tief en efficiënt opereren van orga-
nisaties in het veiligheidsdomein. 
Binnen de Politie wordt hierbij al 
snel gesproken over IGP en het NIM 
(Nationaal Intelligence Model). Maar 
wat is eigenlijk Intelligence? En wan-
neer ben je nu ook echt Intelligence- 
gestuurd aan het werken? Dit zijn 
vraagstukken waar veel korpsen mee 
worstelen. Intelligence gaat over het 
verzamelen van gegevens, het omzet-
ten van deze gegevens in informatie 
om vervolgens met behulp van ken-
nis, intuïtie, ervaring en inzicht deze 
informatie actiegericht te maken. 
Intelligence is actiegericht! Dit levert 
informatie op voor de strategische, 
tactische en operationele besluitvor-
ming. Intelligence kan een belangrij-
ke bijdrage leveren aan het aanbren-
gen van scherpte en het verhogen 
van de effectiviteit, bij het afdekken 
van risico’s en het verbeteren van het 
inzetten van middelen en capaciteit.

Oplossing 
Zoals veel organisaties  merken, is 
het niet eenvoudig om tot  
echt Intelligence-

gestuurd werken te komen. Het vergt 
een integrale aanpak op zes inrich-
tingsvraagstukken. Met de Quick 
Scan Intelligence-gestuurd werken 
van Capgemini wordt de voortgang 
van Intelligence-gestuurd werken 
vastgesteld, verbetermogelijkheden 
geïnventariseerd en een actieplan 
opgesteld. Intelligence-gestuurd wer-
ken vergt een integrale aanpak op de 
volgende elementen: 
n    Sturingsmodel
n    Informatieproducten
n    Informatieprocessen
n    Organisatie
n    ICT
n    Mensen

De invoering van echt Intelligence-
gestuurd werken vergt een ‘nieuwe’ 
manier van sturen, stelt eisen aan de 
informatieproducten en de daartoe 
ingerichte informatieprocessen. 
Daarnaast vraagt echt Intelligence-
gestuurd werken regelmatig om 
organisatorische aanpassingen en is 
de informatieverzorging  

afhankelijk van de beschikbare ICT. 
Echter, het succes van Intelligence-
gestuurd werken staat of valt bij de 
mate waarin het gedachtegoed is 
verankerd in de (proactieve) houding 
en gedrag van de medewerkers en 
leidinggevenden.

Aanpak 
Om in korte tijd aanknopingspunten 
vast te stellen ter verbetering van op-
zet en werking van echt Intelligence-
gestuurd werken, worden de volgen-
de stappen doorlopen:

Voorbereiding en scopebepaling 
Bij aanvang van de Quick Scan wordt 
in overleg met u het aantal  
organisatieonderdelen en het aantal 
deelnemers vastgesteld dat betrokken 
wordt bij het onderzoek.  
Hierbij is het van belang  



voldoende functionele en hiërarchi-
sche diversiteit te waarborgen.
 
Beeldenonderzoek 
Het beeldenonderzoek wordt 
uitgevoerd door het afnemen van 
ongeveer vijftien focusinterviews met 
zowel medewerkers en leidinggeven-
den binnen het primaire proces, als 
met medewerkers en leidinggeven-
den binnen het informatieproces op 
basis van een vastgestelde vragenlijst. 
Interessant hierbij is de verschillen-
analyse tussen de huidige en de ge-
wenste situatie én de variëteit tussen 
organisatieonderdelen. In overleg met 
u zal worden bepaald welke functio-
narissen worden geïnterviewd.

Feitenonderzoek 
In het feitenonderzoek worden de 
resultaten uit het beeldenonderzoek 
gevalideerd door het bestuderen van 
een selectie van documenten. Hierbij 
kan gedacht worden aan visiedocu-
menten, sturingsmodel en informa-
tieproducten. De inhoud van deze 
documenten en de bevindingen uit 
de interviews worden beoordeeld op 
hun onderlinge samenhang.
 
Workshop 
De resultaten van het beelden- en 
feitenonderzoek worden in een work-
shop aan het betrokken manage-
ment teruggekoppeld. Hierbij wordt 
ingegaan op de verschillen tussen 
wens en werkelijkheid en de ach-
terliggende oorzaken. Gezamenlijk 
wordt zo een beeld gevormd van 
de belangrijkste aandachtsgebieden 
waar verbetering mogelijk is.

Resultaat 
De workshop vormt de basis voor 
een verbeteragenda op de onder-
delen sturing, processen, informa-
tieproducten, mensen, middelen 
en organisatie. In deze agenda zijn 
de mogelijke oplossingsrichtingen 
weergegeven om te komen tot echt 
Intelligence-gestuurd werken voor 
uw korps. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt in verbeteringen op de korte 
en de langere termijn.
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