
Nieuwe variant executieve aanstelling met specifieke inzet 

 

Deze executieve aanstelling met specifieke inzetbaarheid is mogelijk in de volgende vakgebieden: 

Intelligence, Forensische Opsporing (FO) en Operationeel Specialismen (OS). Voorbeelden hiervan 

zijn de registeraccountant binnen de financieel-economische opsporing (FinEc) of de IT professional 

binnen het team High Tech Crime. In de toekomst wordt dit mogelijk uitgebreid naar andere 

vakgebieden.  

 

Wat houdt specifieke inzetbaarheid in? 

Een executieve ambtenaar met specifieke inzetbaarheid draagt bij aan de uitvoering van de politietaak 

met specifieke deskundigheid. Het gaat om specialisten die gericht worden ingezet voor specifieke 

onderdelen van het politiewerk. De executieve ambtenaren met een specifieke inzetbaarheid voeren 

niet de brede basispolitietaak uit (opsporing, handhaving en hulpverlening), zij volgen een specifieke 

politieopleiding, die de Politieacademie ontwikkelt. Ook gelden aangepaste aanstellingseisen ten 

opzichte van de generiek inzetbare executieve ambtenaar.  

In de rechtspositie van de politie is vastgelegd dat executieve ambtenaren met specifieke 

inzetbaarheid niet buiten de grenzen van hun functie mogen worden ingezet.  

 

Geen specifieke inzet bij 

In de functies binnen de hierboven genoemde vakgebieden is er voor de executieve ambtenaar met 

een specifieke inzetbaarheid geen inzet waarbij: 

- er sprake is van optreden in het publieke domein, waarbij de politieambtenaar voor de burger 

herkenbaar en aanspreekbaar is op de uitvoering van de brede politietaak. De burger mag immers 

verwachten dat een herkenbare politieambtenaar handelt op alle brede taken indien noodzakelijk;  

- de ambtenaar bij de uitoefening van de functie in de situatie gebracht wordt waarin snel schakelen 

tussen de verschillende politietaken in fysiek contact met de burger vereist is. Het is voor de 

politieambtenaar vooraf aan de inzet bekend op welke politietaak/taken hij wordt ingezet. 

- er sprake is van vooraf voorzienbare gevaarzetting waarbij de kans bestaat dat het aanwenden van 

geweldsmiddelen door de ambtenaar nodig is om gevaar af te wenden en letsel te voorkomen.  

De executieve medewerker met specifieke inzetbaarheid in de vakgebieden Intelligence, FO en 

Operationeel Specialismen wordt niet uitgerust met geweldsmiddelen en draagt geen operationeel 

uniform. 

 

Vakgebied Operationeel Specialismen (OS) 

In de functies binnen het vakgebied OS kunnen zowel medewerkers met een generieke inzetbaarheid 

als met een specifieke inzetbaarheid worden aangesteld. Alle teams met Operationeel Specialisten 

gaan bekijken wat de komende jaren hun behoefte is aan generiek en specifiek inzetbare specialisten.  

Voor de organisatorische coördinatie (aan de orde vanaf de functie Operationeel Specialist B) is 

overeengekomen dat de Operationeel Specialist met specifieke inzetbaarheid geen 

functioneringsgesprekken mag voeren. De teamchef en de operationeel specialist gaan over dit punt 

met elkaar in gesprek om de toepassing hiervan te realiseren.  

 

 


