

Adres
Postadres
Telefoon
Fax
Internet
Behandeld door
Directe telefoon
E-mail
Onderwerp

Datum
Ons kenmerk

Raad van Korpschefs

Utrechtseweg 2
3732 HB De Bilt
Postbus 238
3970 AE Driebergen
030 – 634 84 44
030 – 634 84 99
www.vtspn.nl



Aan de leden RKC, CGOP
i.a.a. hoofden Personeelszaken

Marloes Mulder
06-31002380
Marloes.mulder@vtspn.nl
Uitvoeringsrichtlijn gedelegeerden en
sporters NPSB
16-03-2012
2012101099

Uw kenmerk
Blad
Bijlage(n)

1

Geachte collega’s,


In de vergadering van 16 maart 2011 heeft de RKC ingestemd met de Richtlijn gedelegeerden
Nederlandse Politie Sportbond (NPSB). Deze richtlijn is aan alle korpsen verzonden per brief
d.d. 7 april 2011 (kenmerk: 2011100694).
Gelet op de binnengekomen vragen vanuit een aantal korpsen omtrent de toepassing van de
richtlijn is hier nogmaals naar gekeken. De richtlijn is daarop tekstueel aangescherpt en
verduidelijkt. Bijgevoegd ontvangt u deze tekstueel aangepaste richtlijn.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

G.H.P.K. Huijser van Reenen
Korpschef Zaanstreek-Waterland
RKC -portefeuillehouder NPSB



Faciliteitenrichtlijn Nederlandse Politie Sport Bond
1.

Context

NPSB gedelegeerden
• Een sport op de kaart zetten, activiteiten organiseren, (financiële) plannen maken, logistiek
verzorgen etc. kost tijd, veel tijd. In het verleden is gebleken dat er alleen iets van de grond
komt als er per sport vaste trekkers zijn. Onze NPSB gedelegeerden!
• Wenselijk is twee gedelegeerden per sport. Minimum is één. Zonder gedelegeerde geen
sport.
De NPSB is een hybride organisatie. Alles in diensttijd past niet in de tijdsgeest en daarnaast is
hobbyisme wat nodig is om van een sport een succes te maken. Je hebt liefhebbers nodig (liefst
een beetje gek). Toch is er wel degelijk een dienstbelang. Daarom past hierbij faciliteren in tijd en
door het geven van materiële ondersteuning.
Voorgeschiedenis
In 2009 gaf de RKC i.o. groen licht aan de nieuwe doorontwikkeling van de NPSB naar aanleiding
van het ingediende NPSB visiedocument. In het visiedocument werd de nieuwe richting van de
NPSB duidelijk omschreven en keuzes gemaakt waaronder focus in het takenpakket van de NPSB
(advies Twynstra en Gudde). Het belang van het organiseren van activiteiten door gedelegeerden
van de NPSB is daarmee door leden van de RKC i.o. onderkend (met name die van de
beroepsgerelateerde sporten). In de nieuwe visie van de NPSB is gekozen voor een 6-tal
kernsporten en de zogenoemde adoptiesporten. Met dit onderscheid is nadrukkelijk gekozen voor
een focus op de relatie met het politiewerk. De kernsporten (atletiek, zwemmen, schieten, fietsen,
zelfverdedigingsporten en adventure /survivalsport) hebben een directe relatie met ons beroep en
ondersteunen de goede uitoefening hiervan. De adoptiesporten (zoals voetbal, tennis en kaatsen)
hebben deze relatie niet, maar worden vanuit de optiek van fit en gezond, team- (politie) geest en
corporate identity wel degelijk als waardevol gezien.
Huidige situatie
Er is duidelijke scheiding gemaakt tussen de beroepsgerelateerde sporten (kernactiviteiten NPSB)
en de adoptiesporten. Het grootste deel van de adoptiesporten is in 2010 inmiddels ondergebracht
bij adoptiekorpsen (regio’s). Deze adoptiekorpsen dragen de financiële verantwoording van de
adoptiesporten en de NPSB ondersteunt deze sporten met o.m. communicatie, professionaliteit,
netwerken, verbindingen (o.a. internationaal) etc.
Daarnaast werd er door de RKC i.o. groen licht gegeven aan het oprichten van een Expertgroep
Vaardigheden, Vitaliteit en Sport. Naast het IBT (LIO) en het landelijk HRM programma Fit en
Gezond vertegenwoordigt de NPSB de tak Sport in deze Expertgroep.
Het NPSB bestuur kiest er vooralsnog voor door te gaan met de NPSB in de verenigingsstructuur.
Het hybride karakter van de NPSB vraagt enerzijds om professionele ophanging onder de nieuwe
SBG VVS en anderzijds om een betrokkenheid en verantwoording naar actieve leden en
vrijwilligers.
Faciliteren
De facilitering van gedelegeerden is al jaren punt van discussie. Er bestaan momenteel vele
verschillen in het faciliteren van NPSB gedelegeerden.
Een klein aantal gedelegeerden heeft goede afspraken kunnen maken in hun eigen korps. Vanuit
bestaande regelgeving (BARP) hebben een aantal gedelegeerden ruimte/ tijd gekregen om
activiteiten te organiseren voor de NPSB. De activiteiten worden voor een deel aangevuld met
eigen tijd c.q. verlof. Het is niet zo dat alle activiteiten “in de baas zijn tijd“ worden georganiseerd.
Echter voor een groot deel van de gedelegeerden geldt dat zij veel (eigen) tijd en energie steken in
het organiseren en regelen van NPSB activiteiten. Hierdoor dreigt de situatie te ontstaan dat een
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aantal van hen dreigt af te haken en de betreffende takken van sport onder druk komen te staan.
Het vinden van nieuwe vrijwilligers is in deze tijd lastig en zal een moeizaam traject zijn.

2.

Facilitering gedelegeerden

Ten laste van korpsbudget:
• Gedelegeerden kunnen alle vergaderingen van de NPSB in diensttijd bijwonen (in principe
4 vergaderingen per jaar). Daarnaast krijgt men de helft van de tijd die men besteedt aan
het organiseren van de sport, met een maximum van 80 uur op jaarbasis. (Dus
gedelegeerden blijven een deel van hun activiteiten ook in hun vrije tijd doen > verdeling
50/50 %).
• Gedelegeerden en vertegenwoordigers vanuit de regio’s die nauw betrokken zijn bij de
organisatie van de Nationale Politiesportdag: totale investering van tijd zou 40 uur per FTE
(totaal 5 FTE) zijn. Dit komt ten laste van het eigen korps.
• Conform BRVVP: men krijgt dienstvervoer ter beschikking of 0,28 cent de kilometer
voor gebruik eigen vervoer voor vergaderingen/sportdagen etc. Met uitzondering van
internationale kampioenschappen, daarvoor geldt het onderdeel faciliteiten sporters zoals
hieronder beschreven.
Randvoorwaarden:
• Omdat er diensttijd beschikbaar wordt gesteld beslist het korps van de gedelegeerde of
deze de functie van gedelegeerde mag uitvoeren.
• Parttimers naar evenredigheid.
• Doet de gedelegeerde zelf mee aan een activiteit dan wordt dit niet gezien als het
organiseren van de betreffende tak van sport.

3.

Faciliteiten sporters

Het is landelijk beleid dat het op peil houden van de conditie een eigen verantwoordelijkheid is en in
eigen tijd moet gebeuren. Deze lijn moet niet door de NPSB worden doorbroken. Dit betekent dat
deelname aan NPSB-activiteiten in eigen tijd zal geschieden.
Een uitzondering wordt gemaakt voor internationale kampioenschappen in het kader van de
USPE/USIP gezien het representatieve karakter en gezien het feit dat het belangrijk is dat (politie)
Nederland internationaal mee blijft doen. De NPSB is aangesloten bij de Europese
politiesportorganisatie (USPE) en bij de wereld politiesportorganisatie (USIP). Middels voorrondes
kan de NPSB leden van nationale teams afvaardigen naar Europese kampioenschappen en wereld
kampioenschappen (atletiek, judo, basketbal etc.)
Ten laste van korpsbudget:
• Voor deelname aan een internationaal kampioenschap stelt de NPSB voor dat leden van
het nationale team een dag verlof krijgen voor iedere feitelijke speeldag van het toernooi.
Het zou gaan om ongeveer 10 FTE per sport. Elke sport heeft in principe 1 keer in de 4 jaar
een (EK) toernooi. Doorgaans gaat het om 1 tot maximaal 4 dagen per toernooi. Bij een
aantal sporten kan het voorkomen dat er een 2e toernooi (WK) in de 4 jaar plaatsvindt. Het
bestuur gaat met inschrijving hierbij terughoudend om.
• Vervoer voor de sporters van een nationaal team uitkomend voor de NPSB wordt in
afstemming met de korpsleiding geregeld. Dit geldt enkel wanneer het wedstrijden betreft in
USPE/USIP verband en de kosten niet al zijn betaald door de NPSB. Hierbij wordt het
BRVVP aangehouden: beschikbare dienstauto cq eigen vervoer 0,28 ct p. km.
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Randvoorwaarden:
• Voorts kunnen de korpsen sport stimuleren door ruimtes e.d. ter beschikking te stellen.
Goed voorbeeld: o.a. Amsterdam-Amstelland en Rotterdam-Rijnmond stellen al jaren hun
sportcomplex ter beschikking voor trainingen.
• Wel wordt de korpsen gevraagd in de roostering (mits medewerkers dit natuurlijk tijdig
aanvragen) goed rekening te houden met NPSB-activiteiten. Dit vraagt vanuit alle sporten
tijdig jaarkalenders waarin alle momenten zijn aangegeven. Verstoringen van de planning
door NPSB -activiteiten zijn niet gewenst. Uitgangspunt moet zijn dat korpsen er belang
aan hechten de medewerker deel te laten nemen en dus een inspanning doen het in te
roosteren.

4.

Overzicht faciliteitenrichtlijn NPSB

Onderwerp
Faciliteiten
gedelegeerden

Faciliteiten sporters

Beroepsgerelateerde sport
• helft uren met max. 80 uur
• volledige uren bijwonen officiële NPSB vergaderingen
• volledige uren organisatie politiesportdag
• beschikbare dienstauto cq eigen vervoer 0,28 ct p. km
(BRVVP)
Deze kosten worden gedragen door de korpsen van de
gedelegeerden/betrokkenen
• voor deelname aan een internationaal kampioenschap krijgen
sporters van een nationaal team een dag verlof voor iedere
feitelijke speeldag van het toernooi
• vervoer voor de sporters wordt in afstemming met de
korpsleiding geregeld en vergoed. Dit geldt enkel wanneer
het:
1. wedstrijden betreft in USPE/USIP verband
2. de kosten niet al zijn betaald door de NPSB
Het betreft vergoeding conform BRVVP: beschikbare
dienstauto cq eigen vervoer 0,28 ct p. km
• deelname aan overige (nationale) NPSB activiteiten geschiedt
in eigen tijd.
• vervoerskosten voor deelname aan overige (nationale) NPSB
activiteiten zijn voor eigen rekening, tenzij in overleg met
eigen korps anders overeengekomen.

Adoptiesport
Idem.

Idem.

Overige aspecten
3-jarenplan
2011 – 2013

Representatie en
ondersteuning

Bestuur beslist
Uitgangspunten:
• Concern
• Visiedocument
• Gericht op vak
• IBT/Fit en Gezond
NPSB

Korpsleiding korps beslist. Bestuur
adviseert.
• Relatie korps/identiteit
• Corporate indentity
• Indentiteit v.s.
gemeenschappelijkheid
• breedtesport
Adoptiekorpsen
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