
 

 

Enquête resultaten 

Onlangs is de enquête ‘Wat verwacht jij van de nieuwe CAO 2018 e.v. ‘ gehouden onder ACP-leden.  

Welke resultaten heeft de enquête opgeleverd ? Meer dan 2000 collega’s hebben de cao-enquête van 

de ACP ingevuld. Hiervan is 85% ACP-lid. Uit de wensen en ideeën die de ACP heeft ontvangen, blijkt 

dat het belangrijkste thema voor de cao-onderhandelingen is: hoe wordt de politieorganisatie weer 

vitaal? 

Resultaten enquête : 

Belangrijke onderwerpen: 

In het eerste deel van de enquête is gevraagd aan te geven welke onderwerpen je het belangrijkst 

vindt voor de nieuwe CAO op verschillende thema’s. Het ging om de volgende onderwerpen: 

Toeslagen en vergoedingen, Loopbaan, Scholing en training, Fit en gezondheid, Verlof, Salaris, 

Pensioen/eerder stoppen, Meer keuzevrijheid en Flexibel werken. 

De leeftijdsverdeling van de respondenten was als volgt: 

Leeftijd % 

Onder 30 7% 

30 - 44 27% 

45 - 54 22% 

55-67 44% 

 

Uit de resultaten blijkt vooral de wensen van collega’s van 45 jaar en jonger en de collega’s ouder dan 

45 van elkaar verschillen. 

Voor de eerste categorie zijn salaris en toeslagen de belangrijkste CAO-onderwerpen, gevolgd door 

loopbaan, scholing en training. Ook hebben zij behoefte aan meer scholing en training, zowel op 

inhoudelijk, fysiek als mentaal vlak. Het onderwerp (vroeg)pensioen scoort voor deze groep 

gemiddeld. Dit lijkt erop te duiden dat zij het belangrijk vinden dat er iets geregeld is maar het heeft 

voor hen geen prioriteit in de fase waarin zij zitten. 

Bij de collega’s boven de 45 komt (vroeg)pensioen juist als belangrijkste onderwerp naar voren. De 

door de politiek opgelegde stijging van de AOW-leeftijd wordt nu voelbaar voor deze groep en zij 

geven aan dat het hierdoor moeilijk wordt voor hen om gezond hun werk te blijven doen. Naast deze 

redenen lijkt ook de onvrede over het functioneren van de politieorganisatie zelf voor hen een reden 

om te politieorganisatie vroegtijdig te willen verlaten. 



Bij  de onderwerpen flexibel werken en meer keuzevrijheid in arbeidsvoorwaarden zijn er weinig 

verschillen tussen leeftijdscategorieën. Weinig collega’s lijken deze onderwerpen belangrijk te vinden 

voor de nieuwe CAO.  

 

Een overzicht van de waardes gegeven door de respondenten van alle leeftijdscategorieën samen 

Wat is belangrijk voor welke functie : 

In de enquête is jullie daarnaast gevraagd tot welke functiegroep je behoort: Blauw, recherche, 

ondersteuning of leiding.  

Als je kijkt naar de totale gemiddeldes komen deze redelijk overeen binnen de verschillende functies. 

Behalve voor ‘blauw’ is voor alle groepen pensioen/eerder stoppen met werken het belangrijkste cao-

onderwerp, op de voet gevolgd door salaris. Voor de ‘blauwe’ collega’s is het andersom: voor hen is 

salaris het belangrijkst en daarna pensioen/eerder stoppen met werken. Dit valt deels te verklaren 

doordat deze groep gemiddeld jonger is.  

 
Blauw Recherche Ondersteuning Leiding 

Belangrijkst Salaris (vroeg) pensioen (vroeg) 

pensioen 

(vroeg) pensioen 

2e (vroeg) pensioen Salaris Salaris Salaris 

3e Toeslagen en 

vergoedingen 

Toeslagen en 

vergoedingen 

Verlof Toeslagen en 

vergoedingen 

 

Wat willen we afschaffen 

In de enquête hebben wij ook gevraagd welke huidige afspraken de deelnemers graag af zouden 

willen schaffen. Hier werden de onderwerpen 1% regeling, (vroeg)pensioen en versoepeling van de 

ATW/LAR bepalingen (o.a. geen piket tijdens verlof) vaak genoemd. 

Hoe nu verder 

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00

Toeslagen en vergoedingen

Loopbaanmogelijkheden

Scholing en training

Fit- en gezondheid

Verlof

Salaris

Pensioen / eerder stoppen met werken

Meer keuzevrijheid vwbt…

Flexibel werken (o.a.…

Welke onderwerpen vind jij het belangrijkst voor de nieuwe CAO? Maak 
hieronder jouw top-9 waarbij 1 het belangrijkst is en 9 het minst belangrijk. LET 

OP: je kunt elk cijfer dus slechts 1x gebruiken!



We zouden het liefst zo snel mogelijk de nieuwe CAO geregeld hebben. Het is echter nog onduidelijk 

wanneer de onderhandelingen kunnen starten. Zolang er nog geen nieuw kabinet gevormd is, zullen 

keuzes om (extra) geld vrij te maken voor arbeidsvoorwaarden door de politiek zoveel mogelijk 

uitgesteld worden. Bij een nieuw kabinet ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Daarnaast moet blijken 

wat het beleid wordt van dit kabinet ten aanzien van pensioen en AOW 

Op de Algemene Vergadering (AV) van 7 juni is afgesproken dat de CAO-inzet in de komende maanden 

verder uitgewerkt wordt en dat deze definitief vastgesteld zal worden op de Algemene Vergadering 

van december. Mocht het eerder nodig zijn om de inzet vast te stellen, bijvoorbeeld als de vorming 

van een kabinet sneller gaat dan verwacht, dan wordt tussentijds een AV ingelast.   

Een aantal punten die uit de enquête naar voor komen vragen om een verdieping. Wat willen collega’s 

op een bepaald thema en hoe dan? Die vraag leggen we komende maanden voor aan een aantal 

deelnemers van de enquête. Veel collega’s hebben aangegeven dat zij zich actief willen inzetten in het 

ACP-netwerk bij de totstandkoming van de nieuwe cao. Dat is goed nieuws! Heb jij dit ook 

aangegeven? Dan kan het zijn dat wij binnenkort contact met je opnemen. Daarnaast houden we jullie 

op de hoogte van recente ontwikkelingen middels onze nieuwsbrief, sociale media en via 

www.acp.nl/cao.  

 

  

 


