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BETREFT   

reactie op de brieven van de Minister van J&V tbv AO 20 juni 2018 agendapunten 

3 en 8, respectievelijk plan van aanpak ziekteverzuim (29628-777) en 

Posttraumatische Stressstoornis bij de politie (29628-782). 

 

 

 

Geachte leden van de vaste Kamercommissie J&V, 

 

 

Politievakbond ACP heeft met teleurstelling en verbijstering kennisgenomen van 

bovengenoemde brieven die u zijn toegezonden ten behoeve van het Algemeen 

Overleg van 20 juni 2018. Wij hebben ervoor gekozen om onze inhoudelijke 

reactie op de beide brieven in één brief op te nemen aangezien die met elkaar 

overeenkomt. In het onderstaande lichten wij dit nader toe. 

Het zal u niet verbazen dat wij ons als Politievakbond ACP al jaren inzetten om 

de problematiek van het ziekteverzuim en PTSS aan te pakken en op te lossen. 

In bijvoorbeeld oplopende CAO’s zijn er afspraken gemaakt over de aanpak en 

terugdringing van deze problematiek. Tot de teleurstelling en verontwaardiging 

van onze achterban blijkt de politie als werkgever na vele jaren nog steeds 

onvoldoende in staat om de afspraken uit te voeren (kwalitatief). In de brieven 

van de minister wordt dit wel zijdelings benoemd maar vervolgens wordt vooral 

een historisch overzicht gegeven van activiteiten en stappen die zijn gezet, 

zonder in te gaan op de oorzaken van het uitblijven van (voldoende) voortgang.  

Daarnaast wordt in beide brieven beschreven welke stappen er de komende tijd 

genomen gaan worden. Wat niet wordt beschreven is dat het overgrote deel van 

de plannen en toezeggingen al diverse malen zijn vastgelegd in o.a. CAO-

afspraken. Dat het met deze plannen en toezeggingen wel zal gaan lukken 

vinden wij dan ook ongeloofwaardig. Wat ook ontbreekt is, wat de consequenties 

zijn die de minister gaat verbinden aan het niet realiseren van de afspraken en 

doelen!  
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Het behoeft geen betoog dat met name de medewerkers die in de situatie van 

ziekte/PTSS zitten jarenlang de gevolgen ondervinden van deze problematiek. 

Er is sprake van vooral een procesmatige aanpak en toenemende mate van 

juridiseren. Gezien de werkdruk, leeftijdsopbouw, etc is het risico aanzienlijk dat 

er sprake is van toename van ziekteverzuim/PTSS. Als Politievakbond ACP 

hebben wij er onvoldoende vertrouwen in dat de problematiek van 

ziekteverzuim/PTSS door de werkgever op korte termijn tot significatante 

verbetering zal leiden.  

Het bovenstaande heeft er dan ook toe geleid dat dit onderwerp opnieuw 

onderdeel uitmaakt van het CAO-overleg. Onze achterban verwacht van ons dat 

we komen tot andere afspraken om deze problematiek op te lossen aangezien 

politiemensen recht hebben op een goede aanpak en begeleiding tijdens hun 

ziekteproces en er op dit punt niet of nauwelijks vertrouwen meer is in de 

werkgever.  

Wij wens u wijsheid toe bij de behandeling van deze onderwerpen tijdens het 

Algemeen Overleg van 20 juni a.s. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Politievakbond ACP 

 

 

 
Gerrit van de Kamp   

voorzitter 
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