Georganiseerd overleg sector Politie
(GOP)
email
briefnummer
zaaknummer
status

20-06-2012
GOP/12.00407
ds.168.12
Behandel

>

X

Informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den haag

De korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen en de korpsbeheerder van
het KLPD
De voorzitter van de RvT Politieacademie
i.a.a.
De korpschefs van de regionale politiekorpsen en de korpschef van het KLPD
De kwartiermaker Nationale Politie
De leden van de CGOP

Directoraat-Generaal
Politie
Personeel en Materieel
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den haag
www.rijksoverheid nl/venj
.

Contactpersoon
drs. ES. Klaver
T 070 426 64 26
F 070 426 86 42

Datum
19 juni 2012
Onderwerp Gebruik nieuw MD-huis door korpsen

Geachte korpsbeheerders,
Er bereiken mij in de CGOP van de zijde van de politievakorganisaties signalen
over de invulling van het management-developmentbeleid (MD-beleid) bij
sommige korpsen. Ik sluit niet uit dat er in sommige delen van de
politieorganisatie onduidelijkheid is ontstaan over de status van het concept
‘vernieuwd MD-huis’. Met deze brief schep ik hierover de noodzakelijke
duidelijkheid. Het is in het belang van zowel de individuele medewerker als van de
politieorganisatie, dat hierover bij alle betrokkenen volstrekte helderheid is en dat
de implementatie van nieuw beleid ordentelijk verloopt.
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Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Het concept ‘vernieuwd MD-huis’ beschrijft het management development voor
alle leidinggevenden van de politie in de nieuwe Organisatie. Dit concept is
ontwikkeld door Bureau ABD Politietop en het Landelijk programma HRM. Op 14
september 2011 ging de Raad van Korpschefs (RKC) akkoord met het document
“De inrichting van het vernieuwde MD huis”. De Raad heeft zich daarbij
gerealiseerd, dat definitieve vaststelling en implementatie pas aan de orde kan
zijn, nadat over dit document overeenstemming is bereikt in de daartoe
aangewezen gremia. Implementatie is dan ook pas voorzien na de start van de
Nationale Politie.
De RKC wenste als voorloper op het concept ‘vernieuwd MD beleid’ dat binnen de
huidige korpsen geoefend wordt met een P-schouw. Ter voorbereiding van de
schouw is het belangrijk dat er een jaargesprek is gevoerd en dat de medewerker
(leidinggevende) zijn portfolio op orde heeft. Vooruitlopend op de Nationale Politie
voert elk korps binnen de bestaande kaders van elk korps de P-schouw op
eigen maat uit. Korpsen voeren daarover zonodig overleg met hun eigen OR. De
opgedane ervaringen worden vervolgens geëvalueerd.
Aan de P-schouw kunnen en zullen in deze fase geen rechtspositionele
consequenties worden verbonden. In alle schriftelijke uitingen die tot nu
toe verschenen zijn over het vernieuwde MD-huis wordt steeds vermeld, dat dit
beleid nog niet geïmplementeerd is. Het is belangrijk, om uw medewerkers die
het aangaat hier ook steeds op te wijzen.
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Ik vertrouw erop u zo voldoende te hebben geïnformeerd en ik verzoek u om te
handelen conform het bovenstaande.

Hoog achtend
De Mi. istervan Veiligheid en Justitie,
n
ens eze

/
Directeur Politie
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