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0nderwerpen ter bespreking in extra monitoringsoverleg 

I. Afspraken CAO Politie 2018-2020 en 2015-2018 

- Invoering sociaal maximum.  

Partijen hebben in de zomer van 2019 overeenstemming bereikt over het instrument ‘sociaal 

maximum’. De technische realisatie van de benodigde systemen is gereed op 31 maart 2020. 

Deze datum was ook de beoogde invoeringsdatum waarover partijen overeenstemming 

hadden. De werkgever heeft echter aangegeven de tijd te willen nemen tot september 2020 

omdat men tegelijkertijd een kwaliteitsslag wil maken in capaciteitsmanagement en planning. 

Ook koppelt werkgever invoering van het sociaal maximum aan het naar rato inzetten van 

deeltijders voor zware diensten. Voor de politiebonden zijn de genoemde kwaliteitsslag en 

naar rato inzet van deeltijders ook van groot belang. Zij zijn bereid zich erbij neer te leggen 

dat werkgever meer tijd nodig heeft voor de invoering van deze elementen. Dat geldt echter 

niet voor invoering van het sociaal maximum. Gezien de grote roosterdruk in de komende 

periode is het wat politiebonden betreft niet uitlegbaar om te wachten met invoering van het 

sociaal maximum tot september terwijl de systemen er al eerder klaar voor zijn. 

De politiebonden willen daarom het instrument sociaal maximum per april 2020 invoeren en 

willen hierover definitieve afspraken maken. 

- Herbezetting RPU. 

Al zeer geruime tijd voeren partijen – vooralsnog zonder resultaat - overleg over de 

vormgeving van deze CAO-afspraak. Gezamenlijk is geconcludeerd dat de huidige 

onderbezetting in veel teams een complicerende factor is. Dit neemt niet weg dat voor de 

langere termijn afspraken gemaakt moeten worden over de systematiek van herbezetten en 

dat voor de korte termijn c.q. voor perioden van onderbezetting gekeken kan worden naar 

alternatieven.  

Politiebonden willen in de eerst helft van 2020 definitieve afspraken maken over de 

systematiek van herbezetten en over de wijze waarop het beschikbare budget wordt besteed 

in perioden van onderbezetting. 

- Aanstellingseisen.  

In de CAO 2015-2017 is afgesproken om de aanstelling via het construct ATH-BOA zoveel als 

mogelijk te vervangen door een charmantere variant. Dat heeft inmiddels geleid tot de 

zogenoemde specifieke aanstelling. Die medewerkers krijgen een ‘aanstelling voor de 

politietaak’. Dus ze worden algemeen opsporingsambtenaar. Echter zonder bewapening en 

met een beperkte inzet. Feitelijk worden ze niet in de breedte ingezet voor de politietaak. 

Politiebonden zijn hiermee akkoord gegaan als een oplossing voor een beperkte groep. 

Politiebonden zien een structurele oplossing door het creëren van een nieuwe 

aanstellingsgrond ‘ter ondersteuning van de politietaak’. Dit ten behoeve van werkzaamheden 

zoals bij de arrestantenzorg, meldkamer, intake & service, et cetera. De werkgever heeft 

aangegeven dat het creëren van deze aanstellingsgrond niet mogelijk is omdat de 

maatschappelijke noodzaak ontbreekt. Wat politiebonden betreft wordt hierbij voorbij gegaan 

aan het feit dat een ordentelijke aanstelling van politieambtenaren een hoog maatschappelijk 

en opsporingsbelang dient. 

Graag vernemen de politiebonden de zienswijze van de minister. 

- Afspraak structureel € 10 miljoen extra investering in VPO.  

Bij het overzicht van de bestedingen ontbreekt het financiële overzicht. Hierdoor is niet vast 

te stellen of het geld conform de afspraken is besteed. De toegezegde meerjarenplanning VPO 

is er ook nog niet. 

De politiebonden verzoeken om uiterlijk in april 2020 inzicht te krijgen in de besteding van de 

tot nu toe geïnvesteerde extra gelden in het VPO en in de meerjarenplanning. 
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- Overgangsbeleid loopbaanpad N4 (bevordering zittende generalisten naar senior): 500 FTE 

per jaar bovenop de geprognotiseerde bezetting.  

Politiebonden hebben veelvuldig gevraagd om de stand van zaken met betrekking tot de 

uitvoering van deze afspraak. Werkgever heeft de gevraagde overzichten tot nu toe echter 

niet geleverd.  

De politiebonden verzoeken om uiterlijk in april 2020 de overzichten te ontvangen. 

- Horizontale matching.  

In de CAO 2015-2017 is afgesproken dat er een systeem van horizontale matching komt. 

Ondanks herhaaldelijke toezeggingen is daaraan nog steeds niets gedaan. Dit terwijl het 

systeem ‘off the shelf’ beschikbaar is. 

De politiebonden verzoeken om uitvoering van deze afspraak alsnog z.s.m. in gang te zetten. 

- Eerste loopbaanpad.  

In de cao 2015-2017 is afgesproken dat er voor alle functies een eerste loopbaanpad komt. 

Via de afspraken in de huidige cao is dat voor de politieopleiding op N4 gedaan en N5 lijkt 

bijna afgerond. N2 ligt echter stil omdat het korps eerst een visie op dat niveau wil 

ontwikkelen. Voor de overige 90 LFNP-functies is er nog geen begin van uitvoering. 

De politiebonden doen het verzoek om uiterlijk in de eerste helft van 2020 te starten met de 

vormgeving van de genoemde loopbaanpaden. 

- Doorstroom naar N5.  

Afgesproken is dat 50% van de instroom in politieopleidingen op N5 (HBO) plaatsvindt via 

doorstroom van zittende politiemedewerkers. Voor zover nu bekend gaat er echter geen 

enkele medewerker naar een doorstroomopleiding. 

Politiebonden verzoeken om per direct alsnog uitvoering te geven aan deze afspraak en 

inzicht te krijgen in de aantallen medewerkers die op deze wijze deelnemen aan de N5-

opleiding. 

- Studiefaciliteiten.  

Partijen hebben nog steeds verschil van inzicht over de CAO- afspraak m.b.t. volledige 

vergoeding van functie- en loopbaangerichte opleidingen. Werkgever heeft de uitvoering van 

deze afspraak ‘on hold’ gezet. 

Politiebonden willen alsnog (naar letter en geest) uitvoering geven aan deze CAO- afspraak, 

of uiterlijk in de eerste helft van 2020 afspraken maken over een alternatief. 

- Ontwikkelen integraal beleid in verband met de ontwikkeling van het politiewerk (Memo 

‘schone lei afspraken loopbaanpad ’d.d. 14 juni 2018) 

De afspraak luidt als volgt: “We stellen in de eerste plaats vast dat nieuw beleid voor de 

toekomst nodig is in verband met de ontwikkeling van het politiewerk. Dit beleid moet passen 

bij de ambitie van de politie en recht doen aan een reëel loopbaanperspectief voor de mensen 

die bij de politie werken. Het nieuwe beleid wordt integraal aangepakt: vanuit het 

toekomstige politiewerk wordt bezien welke kwaliteiten en competenties de politie nodig heeft 

en wat dit betekent voor werving en selectie, onderwijs en opleidingen, loopbaanpaden, 

professionele en persoonlijke ontwikkeling, functiehuis en de inrichting van de formatie. Voor 

de ontwikkeling van dit nieuwe beleid is tijd nodig: we streven ernaar het nieuwe beleid per 1 

januari 2021 te hebben uitgewerkt.”  

Aan de uitvoering van deze afspraak is nog niets gedaan. Om uiterlijk 1 januari 2021 klaar te 

kunnen zijn is er volgens de politiebonden dringend voortgang nodig. 

- Omzetting wijkagenten naar operationeel specialist A.  

Er is verschil van inzicht over de uitvoering van deze afspraak. Volgens politiebonden is er een 

systematiek nodig om de functies van huidige wijkagenten om te zetten naar operationeel 

specialist A. Werkgever is echter tot nu toe niet bereid om hierover afspraken te maken. 
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De politiebonden willen uiterlijk in de eerste helft van 2020 afspraken maken over deze 

systematiek. 

- Omzetting operationeel expert naar niveau NLQF 5 (associate degree).  

Ook hierover is verschil van inzicht. Werkgever is van mening dat medewerkers buiten de 

politie een AD opleiding dienen te volgen om geplaatst te kunnen worden op de functie van 

operationeel expert. Dit was niet de bedoeling van de afspraak. Het moet een functiegerichte 

opleiding aan de politieacademie worden die zich richt op de leidinggevende aspecten van de 

Operationeel Expert op het niveau AD.  

Politiebonden willen in de eerste helft van 2020 afspraken maken over de invoering van deze 

opleiding aan de Politieacademie. 

- Terugdringen externe inhuur (afspraak uit bijlage CAO).  

De politiepolitiebonden hebben sinds afgelopen zomer al vele keren verzocht om nieuwe 

overzichten van de externe inhuur. Afgesproken is dat hier periodiek inzicht in gegeven wordt, 

maar ondanks herhaaldelijke verzoeken ontbreekt dat inzicht tot nu toe. 

De politiebonden verzoeken om uiterlijk in april 2020 de gevraagde overzichten te ontvangen. 

II. Overige onderwerpen 

- Evaluatie stelsel dienstongevallen en beroepsziekten.  

In de huidige CAO is afgesproken het bovengenoemde stelsel te evalueren. Recentelijk is deze 

evaluatie afgerond en besproken in het overleg. Daarnaast heeft u, mede in aanwezigheid van 

voorzitters van politievakbonden, diverse bezoeken gebracht aan locaties waar collega’s met 

PTSS werken aan hun herstel en met hen gesprekken gevoerd over hun persoonlijke 

ervaringen met hun ziektebeeld en de wijze waarop het huidige stelsel van aanspraken wordt 

uitgevoerd. Ook hebt u gesproken met de HRM-organisatie over de huidige procedure bij 

PTSS. Dit heeft ertoe geleid dat u besloten heeft om een voorstel te doen voor een nieuw 

stelsel dienstongevallen en beroepsziekten. In de komende weken zullen wij in het CGOP 

overleg voeren om op korte termijn tot een nieuwe regeling te komen. Voor de 

politievakbonden is er in dit kader een cruciaal onderdeel dat randvoorwaardelijk is om het 

nieuwe stelsel tot een succes te maken. Uit de uitgevoerde onderzoeken, bieven van 

(oud)medewerkers, klachten van medewerkers, brieven van de ombudsman en mede door u 

gevoerde gesprekken blijkt dat de uitvoering van de regeling op veel onderdelen te wensen 

over laat. Dat gaat zowel over het functioneren van de totale keten als over de sturing en 

besluitvorming in die keten in de individuele dossiers. Ingrijpen in deze keten en aanpassing 

van de besluitvorming (mandaatbesluit) is cruciaal voor het laten slagen van het nieuwe 

stelsel. In het extra monitoringsoverleg willen wij nadrukkelijk met u van gedachten wisselen 

over de vraag hoe dit vorm moet krijgen. Besluitvorming over het nieuwe stelsel en wijziging 

in de sturing en besluitvorming in de huidige keten zijn voor ons onlosmakelijk aan elkaar 

verbonden. 

- Evaluatie overlegmodel. 

Als onderdeel van de huidige CAO is overeengekomen dat het overlegmodel in de sector 

politie gewijzigd zou worden. Dit is inmiddels vormgegeven door aanpassing van het Besluit 

Overleg en Medezeggenschap Politie. Nu het einde van de looptijd van de huidige CAO in zicht 

komt, hebben de politievakbonden behoefte om het overeengekomen overlegmodel te 

evalueren. Deze behoefte hebben wij ook uitgesproken in het CGOP van 5 maart jl. Daar is 

overeengekomen dat deze evaluatie uitgevoerd zal worden door het CAOP, dat al eerder een 

onderzoek naar de werking van het overlegmodel heeft uitgevoerd. Daarbij wordt wat ons 

betreft ook de rol en positie van het Monitoringsoverleg betrokken. Graag vernemen wij van u 

hoe u aankijkt tegen het betrekken van het Monitoringsoverleg bij deze evaluatie en uw 

persoonlijke beleving bij het Monitoringsoverleg. 
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- CAO 2021 e.v. 

Eind 2020 loopt de huidige CAO voor de sector politie af. Dit betekent dat de politievakbonden 

zich inmiddels inhoudelijk voorbereiden op de onderhandelingen voor een nieuwe CAO. Onze 

achterban hecht eraan dat, in tegenstelling tot de afgelopen jaren, voor 1 januari 2021 een 

nieuwe CAO is afgesloten. Graag willen wij met u bespreken hoe het traject zodanig kan 

worden vormgegeven dat het realistisch is om een CAO te sluiten voor 1 januari 2021. 

 

 


