
 
 
Voorstel Inzet politievrijwilligers in tijden van COVID-19 
 
 
Inleiding / aanleiding 
Er zijn vragen gesteld over het wel of niet inzetten van de politievrijwilligers in deze tijd van COVID-
19. Na een inventarisatie bij de landelijk portefeuillehouder politievrijwilligers en met input van de 
NHOHA komen wordt een advies gegeven aan de NC van het NSGBO. 
 
De politievrijwilliger is een volwaardige medewerker die een vaak een (deeltijd) functie of taak 
vervult binnen de Nederlandse politie. 
 
De vrijwilliger kan een belangrijke aanvulling zijn op de bestaande operationele sterkte in de 
eenheden en kan derhalve bijdragen aan het verbeteren van de continuïteit en uitvoeringskracht van 
de politieorganisatie. 
 
Er bestaan geen inhoudelijke bezwaren de politievrijwilliger in te zetten ten tijde van COVID-19.  
Wel dient rekening te worden gehouden met de medewerkersbelangen, persoonlijke 
omstandigheden van de vrijwilliger en de eventuele belangen van een tweede werkgever van een 
politievrijwilliger. Dit vraagt juist in deze tijd extra aandacht. 
 
Inzicht in de continuïteit van de politieoperatie en de bedrijfsvoering heeft vorm gekregen in de 
zogenaamde continuïteitsplannen van de eenheden, Politieacademie (PA) en het politiediensten 
centrum (PDC). In een aantal eenheden zijn politievrijwilligers ook genoemd in deze plannen. 
 
 
Het advies 
 
• Betrek de politievrijwilligers bij de inzet van de Nederlandse politie ten tijde van COVID-19, er zijn 

namelijk geen algemeen inhoudelijke redenen om politievrijwilligers niet in te zetten. 
• Neem het volume aan capaciteit van politievrijwilligers mee in de continuïteitsplannen van de 

eenheden. 
• Communiceer vanuit de regionale eenheden actief met de politievrijwilligers. 
• Betrek coördinatoren van politievrijwilligers actief bij de huidige aanpak in de eenheden. 
• Besteedt aandacht aan de verantwoordelijkheid die politievrijwilligers vaak hebben ten opzichte 

van een tweede of derde werkgever. Stem dit af. 
• Deel dit besluit schriftelijk met hoofden bedrijfsvoering in de eenheden i.v.m. de 

continuïteitsplannen en de Algemeen Commandanten van de SGBO’s belast met de aanpak van 
COVID-19 

 
 
Besloten: 
 
 
De nationaal commandant van het NSGBO. 
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