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Doel uitvoeringsinstructie 

Deze uitvoeringsinstructie stelt jou als leidinggevende, HR-adviseur en contactpersoon Arbeidszaken TTW in 

staat om zo goed mogelijk uitvoering te geven aan de notities inzake Tijdelijke tewerkstellingen in de periode 

tot 1 juli 2017. Dit betreft de Notitie Tijdelijke werkzaamheden in fase 2 d.d. 20 september 2016, de 

aanvulling daarop d.d. 7 december 2016 en de Werkinstructie Tijdelijke tewerkstelling/waarneming langer 

dan 3 jaar na 1 juli 2016 d.d. 4 april 2017 (zie bijlagen). 

 

Deze uitvoeringsinstructie bevat: 

 Een korte samenvatting van het werkgeversstandpunt zelf, inclusief verwijzingen naar meer 

informatie 

 Belangrijke uitgangspunten en noties vooraf, als kader waarbinnen we met elkaar uitvoering geven 

aan het werkgeversstandpunt 

 Procesbeschrijving: wie doet wat in het aanvraagproces? 

 

Als je tijdens de uitvoering van het werkgeversstandpunt vragen hebt, dan kun je bij onderstaande personen 

terecht: 

 Medewerker: je leidinggevende 

 Leidinggevende: je eigen HR adviseur  

 HR-adviseur: contactpersoon Arbeidszaken TTW (binnen de eigen eenheid) 

 

Samenvatting en achtergrond notities inzake Tijdelijke tewerkstellingen in de 

periode tot en met 1 juli 2017 

Alle actuele informatie is te vinden op intranet, onder Personeel ABC rubriek “Tijdelijke tewerkstellingen in de 

periode tot en met 1 juli 2017”.  

 

Alle voorwaarden zijn terug te lezen in de Notitie tijdelijke tewerkstelling in fase 2 d.d. 20 september 2016, de 

aanvulling daarop d.d. 7 december 2016 en de Werkinstructie Tijdelijke tewerkstelling/waarneming langer 

dan 3 jaar na 1 juli 2016 d.d. 4 april 2017 (zie bijlagen). 

 

In de notities van 20 september 2016, 7 december 2016 en 4 april 2017 worden vijf groepen medewerkers 

onderscheiden die een beroep op deze uitvoeringsinstructie kunnen doen. 

1. Besluiten die zijn genomen op grond van het kader langdurige waarnemingen en waartegen door de 

medewerker een procedure is opgestart (en die nog loopt). 

2. Bezwaarschriften (en ingestelde beroepszaken) die zijn binnengekomen tegen het besluit oorspronkelijke 

functie of de plaatsing van de medewerker en waarin het verzoek van de medewerker om geplaatst te 

worden op de tijdelijke functie niet is gehonoreerd. Ook deze procedures moeten nog lopen. 

3. Verzoeken van de medewerkers vanaf eind 2015 tot 1 juli 2016 (datum plaatsingsbesluit) om geplaatst te 

worden in de tijdelijke functie en die zijn aangehouden. 

4. De medewerkers die aan de voorwaarden voldoen, maar niet voor 1 juli 2016 een verzoek tot plaatsing 

hebben ingediend, noch bezwaar hebben gemaakt tegen het besluit oorspronkelijke functie en/of het 

plaatsingsbesluit.  

5. De medewerkers wiens periode van 3 jaar onafgebroken uitoefenen van een andere functie wordt bereikt 

na 1 juli 2016, maar uiterlijk op 1 juli 2017. 

Medewerkers die aan de voorwaarden voldoen, kunnen alsnog een aanvraag tot plaatsing indienen.  

 

Alle aanvragen die in het kader van de Notities d.d. 20 september 2016, 7 december 2016 en 4 april 2017 

worden gedaan dienen uiterlijk 1 september 2017 schriftelijk (digitaal) en bijbehorende bijlagen te zijn 

ingediend bij de betreffende leidinggevende. Aanvragen die na die datum worden ontvangen worden niet 

meer in behandeling genomen. 

 

Rechtspositionele consequenties: 

Indien de medewerker wiens periode van 3 jaar onafgebroken uitoefenen van een andere functie wordt 

bereikt na 1 juli 2016, maar uiterlijk op 1 juli 2017, geplaatst wordt op de gewenste functie betekent dit dat de 

medewerker de rechtspositie van de functie accepteert. Er is geen sprake meer van plaatsing in het kader 

van de reorganisatie Politiewet 2012 (fase 1). 
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Indien de medewerker, wiens periode van 3 jaar onafgebroken uitoefenen van een andere functie is bereikt 

op uiterlijk 1 juli 2016 geplaatst wordt op de gewenste functie is sprake van plaatsing in het kader van de 

reorganisatie Politiewet 2012 (fase 1) en komt de plaatsing in de plaats van het plaatsingsbesluit van 10 juni 

2016. 

 

Relatie / verschil met RAAF ( Regeling aanvraag plaatsing op een andere dan de 

ambtenaar opgedragen functie) 

In de notitie van de Beleidsdirectie HRM van 7 december 2016, met het onderwerp Aanvulling werkinstructie 

inzake Tijdelijke Tewerkstellingen in de periode tot 1 juli 2016, wordt met betrekking tot de vraag of de 

gewenste functie daadwerkelijk is uitgevoerd het criterium uit de RAAF gehanteerd. Dit criterium houdt het 

volgende in.  

Noodzakelijk is dat vastgesteld wordt dat door het uitoefenen van de tijdelijke werkzaamheden in 

overwegende mate is voldaan aan de niveaubepalende elementen van die andere functie. Deze zijn 

omschreven in het onderdeel “kern van de functie van de betreffende LFNP-functie”. 
De RAAF maakt het mogelijk voor de medewerker om te verzoeken om formeel geplaatst te worden op een 

andere LFNP-functie. Het moet dan gaan om werkzaamheden die ten minste één jaar voorafgaand aan de 

aanvraag feitelijk zijn verricht. Dit is niet eerder dan de dag waarop de medewerker in het kader van de 

reorganisatie per 1 juli 2016 is geplaatst in een LFNP-functie.  

Uitzondering hierop is de medewerker die vooruitlopend op de reorganisatie al definitief geplaatst is in een 

LFNP- functie. 

De RAAF is niet van toepassing op werkzaamheden van kennelijk tijdelijke aard (TTW) zoals langdurige 

waarneming.  

 

Procesuitwerking en checklist (processtappen) 

In onderstaande tabel zijn de processtappen (op hoofdlijnen) uitgeschreven, daarbij zijn ook steeds de 

actoren aangegeven. De actor die in de lead is, is vetgedrukt. De overige actoren zijn betrokken bij deze 

processtap. Dit processchema kun je als leidinggevende, HR adviseur en contactpersoon Arbeidszaken TTW 

ook gebruiken als checklist bij een aanvraag.  

 

Processtap Actoren. 

1e actor 
vetgedrukt 

 

1 - Bespreken aanvraag en opsturen naar leidinggevende 

 Medewerkers vinden alle informatie over het werkgeversstandpunt en wat zij 

moeten doen voor het indienen van de aanvraag op intranet, onder Personeel 

ABC rubriek “Tijdelijke tewerkstellingen in de periode tot en met 1 juli 2017”  

 De medewerker stelt de aanvraag op, bespreekt deze met de leidinggevende en 

stuurt de aanvraag met alle bijbehorende bijlagen naar de leidinggevende 

 De medewerker heeft zelf de verantwoordelijkheid voor de volledigheid van de 

aanvraag  

 Bij vragen kan de medewerker terecht bij de leidinggevende of bij medewerkers 

van de HR servicedesk, zij kunnen de medewerker verwijzen naar de juiste 

informatie 

Medewerker 

Leidinggevende 
HR servicedesk 

   

☐ 

2 – Doorsturen aanvraag door leidinggevende 

 De leidinggevende overlegt met de HR adviseur over de aanvraag en dient deze 

met hun onderbouwde advies in bij het loket Arbeidszaken 

(Arbeidszaken.HRM@politie.nl) 

 Leidinggevende vindt alle benodigde informatie onder Personeel ABC rubriek 

“Tijdelijke tewerkstellingen in de periode tot en met 1 juli 2017” 

Leidinggevende 

HR adviseur 

     

☐ 

3 – Aanvraag verwerken 

 Het loket Arbeidszaken ontvangt digitaal de aanvraag van de leidinggevende en 

stuurt deze door naar de contactpersoon Arbeidszaken TTW van de betreffende 

eenheid en registreert deze aanvraag 

Loket  
Arbeidszaken 

 
   

☐ 

mailto:Arbeidszaken.HRM@politie.nl
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4 – Aanvraag in behandeling nemen 

 De contactpersoon Arbeidszaken TTW ontvangt  digitaal de aanvraag van de 

medewerker via het Loket Arbeidszaken en checkt of de aanvraag volledig is 

 De contactpersoon Arbeidszaken TTW registreert de aanvraag 

 Indien de aanvraag niet volledig is, wordt medewerker door de contactpersoon 

Arbeidszaken TTW per mail gevraagd de aanvraag aan te vullen (met kopie 

naar leidinggevende) 

 Indien de aanvraag volledig is mailt de contactpersoon Arbeidszaken TTW de 

medewerker, met een kopie naar leidinggevende, dat de aanvraag in 

behandeling is genomen (let op wettelijke termijn van 8 weken). 

 De contactpersoon Arbeidszaken TTW stemt zonodig af met de jurist die belast 

is met de afhandeling van de bezwaren inzake de personele reorganisatie 

Contactpersoon 
Arbeidszaken 
TTW 

Leidinggevende  

Medewerker 

 

5 – Besluitvorming 

 Indien de contactpersoon Arbeidszaken TTW informatie nodig heeft voor de 

onderbouwing van het besluit neemt deze contact op met de leidinggevende 

en/of HR adviseur 

 De contactpersoon Arbeidszaken TTW stelt het conceptbesluit op en stuurt dit 

naar de leidinggevende.  

 Als de leidinggevende van het concept advies wil afwijken, dan wordt de 

leidinggevende gevraagd zijn zienswijze samen met het advies van de 

contactpersoon Arbeidszaken TTW met zijn leidinggevende te bespreken ter 

besluitvorming 

 De betreffende leidinggevende overlegt met de contactpersoon Arbeidszaken 

TTW over het eventueel aan te passen concept besluit  

 Bij afwijzing maakt de contactpersoon Arbeidszaken TTW een definitief 

afwijzingsbesluit op en stuurt dit besluit naar de leidinggevende, die ervoor zorgt 

dat het besluit ondertekend wordt 

 De leidinggevende reikt het getekende besluit uit aan de medewerker en stuurt 

een kopie naar Arbeidszaken.HRM@politie.nl 

 Bij toekenning van het verzoek maakt de leidinggevende i.o.m. de HR adviseur 

het opdrachtformulier “Benodigde gegevens t.b.v. functiewijziging” voor  

HR administratie digitaal op  

 De leidinggevende stuurt het complete dossier van de medewerker met deze 

opdracht naar Arbeidszaken.HRM@politie.nl  

 

 

Contactpersoon 
Arbeidszaken 
TTW 

Leidinggevende 

HR adviseur 

☐ 

6 – Verwerken definitieve besluiten 

 Het loket Arbeidszaken registreert het besluit en zorgt ervoor dat HR 

administratie het besluit functiewijziging opmaakt  

 HR administratie voert de opdracht uit en zorgt dat het definitieve besluit in het 

P-dossier van de medewerker belandt. De medewerker wordt hierover 

geïnformeerd / krijgt een signaal dat dit in p-dossier is opgenomen. 

 Het loket Arbeidszaken stuurt het complete dossier van de medewerker met het 

afwijzingsbesluit naar HR administratie.  

 HR administratie voert de opdracht uit en zorgt dat het definitieve besluit in het 

P-dossier van de medewerker belandt. De medewerker wordt hierover 

geïnformeerd / krijgt een signaal dat dit in p-dossier is opgenomen. 

 

HR administratie 

Leidinggevende  

☐ 

   

7 - Monitoring van de aanvragen en uitkomsten 

 De contactpersoon Arbeidszaken TTW registreert de processtappen en stuurt 

vervolgens een totaal overzicht naar het loket Arbeidszaken 

Loket 
Arbeidszaken    

☐ 

mailto:Arbeidszaken.HRM@politie.nl
mailto:Arbeidszaken.HRM@politie.nl
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 Vanuit het loket Arbeidszaken wordt een overzicht gegenereerd t.b.v. monitoring 

(aantallen aanvragen, aantallen afwijzingen, aantallen toewijzingen, etc.) 

 

Contactpersoon 
Arbeidszaken 
TTW 


