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Aanvullingen opleidingsprofielen
Afgesproken wordt dat de aangevulde opleidingsprofielen eind december met
een pieptermijn worden rondgestuurd nadat de laatste details de lijn der
besluitvorming hebben doorlopen. Inmiddels is dit gebeurd en zijn de aangevulde
opleidingsprofielen vastgesteld.
OVW-WIA
Bonden gaan akkoord met het voorstel van de werkgever om bij herplaatsing
wegens arbeidsongeschiktheid vanuit een functie met 24 of meer OVW-punten
naar een lager gewaardeerde functie met 24 of meer OVW-punten in te schalen
op het bedrag dat zo dicht mogelijk ligt bij maar niet hoger is dan het inkomen dat
betrokkene direct voorafgaande aan de herplaatsing genoot, tenzij er goede
redenen zijn de medewerker lager in te schalen, zoals ontbreken relevante
ervaring en gebleken kwaliteiten.
Inrichting ZSM
Afgesproken wordt om in een aparte bijeenkomst de inrichtingsplannen van de
eenheden voor ZSM door te spreken. In december hebben er twee bijeenkomsten
plaatsgevonden waarin nadere afspraken zijn gemaakt over de inrichting van ZSM
in de eenheden. Hierover is gezamenlijk gecommuniceerd door werkgever en
bonden.
Boedelscheiding BUK
Het CGOP heeft besloten dat de in 2015 geaccordeerde maar tot nader order
aangehouden boedelscheiding tussen de COR en de bonden voor de onderwerpen
van de werkgroep Bewapening, Uitrusting en Kleding uiterlijk in Q2 van 2018
wordt voltrokken. De boedelscheiding houdt grofweg in dat de korpschef in
samenspraak met de COR over arbeidsomstandigheden gaat en de minister en
korpschef in samenspraak met de politievakorganisaties over aangelegenheden
van algemeen belang voor de rechtstoestand van de ambtenaar, met inbegrip van
de algemene regels volgens welke het personeelsbeleid zal worden gevoerd. In
praktijk zal het er veelal op neerkomen dat bewapening op de tafel van de
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politievakorganisaties blijft en dat uitrusting en kleding naar de tafel van de COR
verschuift.
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