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Aanzegging ultimatum werkgever voor plan van aanpak doorstroom.
Geachte korpsleiding,
Vanaf 2018 is de politievakbond ACP, samen met andere vakbonden, met u in
gesprek over de vormgeving van het doorstroomtraject voor niveau 3 collega’s.
Gezien de vraag naar een hoger werk en denk niveau binnen de politie en de zware
last van capaciteitstekorten zouden deze doorstroomtrajacten zo snel en zo praktisch
mogelijk vorm krijgen. Helaas is tot op heden op dit vlak geen concreet voorstel
gedaan. Voor de niveau 2 collega’s zijn recent afspraken gemaakt maar ook zij
wachten naarstig op meer nieuws over de mogelijkheden door te stromen en de start
van trajecten.
De krappe opleidingscapaciteit zou een van de hindernissen zijn die dit proces
vertragen. De ACP vindt dat ondanks de goede afspraken die zijn gemaakt
voorgaande inmiddels niet meer uit te leggen valt. De politiemedewerkers worden nu
de dupe van de tekorten die de afgelopen jaren zijn ontstaan. De oplossing is dan
ook niet om loyale en ervaren medewerkers te blokkeren maar juist om hen waar dat
kan kansen te bieden.
De politievakbonden hebben de afgelopen maanden honderden contacten gehad met
leden en niet leden. Tevens werd er met de ACP en NPB nauw contact gelegd, door
groepen als “SODK” en “Doorstroom N3-N4”. De rode draad van alle gesprekken,
werd kort samengevat door een ACP lid uit Amsterdam:
“We zijn klaar met wachten. Wij hebben de organisatie keer op keer uit de brand
geholpen bij het invullen van tekorten en het oppakken van extra taken. Maar nu laat
men ons in het onzekere over doorstroom. Ik en anderen met mij hebben hier steeds
meer last van en zo krijg je zelfs de neiging om niet meer dat stapje extra te zetten
of de politieorganisatie te verlaten”.
Zoals voornoemd is het tot op heden onbekend hoe de opleidingstrajecten verder
precies gaan lopen. Daarom stelt de ACP met steun van de NPB, ANPV, SODK en
“Doorsroom N3-N4¨ een ultimatum aan de korpsleiding om met een concreet
voorstel te komen voor het doorstroomtraject voor politiemensen in de voornoemde
groepen.
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Wij geven u, de korpsleiding, tot maandag 19 april a.s. om een concreet plan te
presenteren aan de vakbonden en daarmee aan groepen medewerkers. Zij zijn nauw
betrokken bij dit bericht en daarmaa mede initiatiefnemers van deze brief.
De leden van de verschillende groepen en vakbonden hebben al verschillende keren
aangegeven bereid te zijn om over te gaan tot actie. Wij gaan er vanuit dat u aan
ons verzoek zult voldoen en in overleg nu snel stappen gezet worden. Zo niet dan
zullen de initiatiefnemers van deze aanzegging een beroep doen op de
actiebereidheid van de politiemedewerkers. Ons is gebleken dat zij tot op het bot
gemotiveerd zijn om collectief hun werkgever als dat nodig is een duwtje in de goede
richting te geven.
Wanneer u vragen heeft verzoeken wij u contact op te nemen met de contactpersoon
van de bond,
R. Meijerink

Met vriendelijke groet,
Politievakbond ACP

Gerrit van de Kamp
Voorzitter
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