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Onderwerp: beleid gebruik social media accounts                   
 
Geachte heer Akerboom, 
 
Op 9 juli jl. ontving u een aanzegging van de collectieve actie inhoudende het betrekken van de 
media bij onze huidige CAO-acties. Inmiddels zijn bij ons ook vragen gerezen naar aanleiding van 
beleid over het gebruik van social media accounts van de politie. U treft deze bijgevoegd aan. 
 
Het beleid is opgesteld door het team Nieuwe media & Digitale dienstverlening (NMDD) met steun 
van de directie Communicatie. Wij vernemen graag van u of u bekend bent met dit beleid en of 
het beleid is dat geldt voor de gehele Nationale Politie en waaraan u medewerkers wilt houden. 
Het beleid bevat een verbod om social media helemaal niet te gebruiken dan wel om daarop actie 
te voeren. Actie voeren zou bestaan uit je mening daarover geven en het oproepen tot steun aan 
de acties.  
 
Als het inderdaad gaat om algemeen geldend personeelsbeleid vragen wij u een reactie op de 
volgende vragen.  

 
1. Via welke procedure is dit beleid vastgesteld? 
2. Welke afspraken zijn er bij aanvang van het gebruik van social media met collega’s 

gemaakt en/of waaruit volgt de verplichting van collega’s om social media te gebruiken? 
3. Kunt u verduidelijken wat het beleid verstaat onder ‘actievoeren online, daar je mening 

over geven, mensen oproepen om de acties te ondersteunen’ en wat het verschil is met 
het volgens het beleid toegestane ‘uitleg geven in algemene zin’ over de acties? 

4. Wat wilt u bereiken met en wat is het achterliggende idee bij het in het beleid opgenomen 
verbod?   

 
Het beleid  gaat er vanuit dat het doel van het gebruik van social media accounts is het 
bevorderen van het contact met burgers. Doel zou niet zijn om deze te gebruiken een CAO af te 
dwingen. Wij vragen ons af of het beleid deze tegenstelling wel terecht maakt. Een verbod om 
vrijelijk te spreken over wat een agent, ook wat betreft een nieuwe CAO bezighoudt, lijkt ons niet 
bevorderlijk voor het goede persoonlijke contact tussen burger en agent. Daarbij komt dat u niet 
ten onrechte verwijst naar het recht van een ieder om te demonsteren.  
 
Wat ons betreft zou u moeten vertrouwen op de professionaliteit van collega’s dat zij zelf de juiste 
grenzen aan zullen leggen in hun contact met de burger. CAO-perikelen zijn op dit moment nu 
eenmaal actueel en u geeft zelf ook aan graag in gesprek te gaan met collega’s op dit punt. Het 
verbieden van bepaalde uitingen lijken daarmee strijdig en gaat uit van wantrouwen in de mensen 
wiens loyaliteit en proffesionaliteit u als reden ziet dat de organisatie de afgelopen jaren 
draaiende is gebleven. 
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Omdat de restricties in  het beleid op dit moment veel onzekerheid opleveren bij medewerkers 
vragen wij u om een snelle reactie op bovenstaande vragen, namelijk uiterlijk 16 juli a.s.  
 
 
Hoogachtend,  
De Politievakbonden, 
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G. van de Kamp J.A. Struijs  C. Bonekamp  J.M.C.H Schoones  

 
 


