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Reactie politiebonden transitieplan Landelijke Eenheid

Hooggeachte mevrouw Yesilgöz-Zegerius,
Afgelopen vrijdag, 4 november 2022, heeft de Korpsleiding van de Nationale Politie u het
transitievoorstel voor de Landelijke Eenheid doen toekomen. Een voorstel dat het fundament zou
moeten zijn voor de toekomstige splitsing van de huidige Landelijke Eenheid in twee nieuwe
eenheden. In dit document is gefaseerd aangegeven wat op welk tijdstip en door wie uitgevoerd zou
moeten worden.
Direct nadat dit document aan u is verzonden heeft de Korpsleiding intern digitaal gecommuniceerd
met de betrokken medewerkers dat dit het definitieve document is. Als gezamenlijke
politievakbonden zijn wij, net als u, ervan overtuigd dat de aanbevelingen van de commissie
Schneiders onverkort overgenomen dienen te worden. Wij steunen dan ook de aanbevelingen van
genoemde commissie alsmede uw beleidsreactie. Het huidige transitievoorstel zoals u dat heeft
ontvangen is eenzijdig door de Korpsleiding vastgesteld zonder dat er enige vorm van overleg met
ons als gezamenlijke politievakbonden heeft plaatsgevonden. Het voorliggende plan is onvoldoende
en wij adviseren dan ook om het in deze vorm en inhoud niet over te nemen.
Enkele van onze belangrijke punten van kritiek (niet gelimiteerd) op dit transitievoorstel zijn:
-

-

De politiebonden en medewerkers zijn aan de voorkant onvoldoende betrokken bij de
totstandkoming van dit transitievoorstel;
Ontwikkeling van 'het vak' ontbreekt in dit document;
Onvoldoende gebruik gemaakt van de kennis en ervaring binnen de organisatie;
De financiële paragraaf is ontoereikend, wat krijgen we voor het geld en wat hebben we
eigenlijk nodig. De mitigerende maatregelen in de risicoparagraaf zijn onvoldoende. Het
plan is te ambitieus afgezet tegen de beschikbare middelen. De 20 verbeterpunten vormen
een samenhangend stelsel en het is cruciaal dat zij worden uitgevoerd;
Het automatisch inschakelen van zittende leidinggevenden om de nagestreefde
cultuuromslag op leidinggevend niveau te bewerkstelligen;
Problemen uit het verleden m.b.t. de personeelszorg worden in het document niet onderkend
en er worden geen oplossingen voor aangereikt.

Als gezamenlijke politievakbonden zullen wij u op korte termijn een uitgebreide schriftelijke reactie
doen toekomen op het transitieplan Landelijke Eenheid zoals dat door de Korpsleiding van de
Nationale Politie is opgesteld. Graag willen wij daarna met u als eindverantwoordelijke in overleg
treden over onze schriftelijke reactie.
Baarn, 7 november 2022
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