
Loopbaanontwikkeling  
binnen het veiligheidsdomein
Politiemedewerkers die zich willen om-, her- en bijscholen kunnen voortaan 
ook terecht bij het Instituut voor Veiligheid, een onderwijsinitiatief van politie-
vakbonden ACP en NPB. Het IvV werkt samen met een groot aantal partners 
binnen het veld en heeft daardoor toegang tot een uitgebreid netwerk van 
onderwijsdeskundigen, examinatoren, trainers en docenten. 

Maak vandaag kennis met het Instituut en praat met Natasja van Nus en Theo 
Oskam mee over hoe we de komende jaren actueel en afgestemd blijven op de 
praktijk en jullie wensen en ideeën omtrent opleidingen en cursussen. 

Workshopleiders:  
Natasja van Nus en Theo Oskam  

Ontdek hoe je teams  
gericht kunt 
ondersteunen 

Veel teams en teamleden willen zich ontwikkelen. 
Omdat ze goed politiewerk willen leveren aan 
burgers en willen bijdragen aan een veilige 
samenleving. Omdat ze trots en zinvol met hun vak 
bezig willen zijn. En omdat ze plezier willen hebben 
in hun werk. 

Marjanne Rauh kan jou en je team hier-
bij onder steunen vanuit een verzameling 
ontwikkel methodieken. Samen werken we aan 
vakontwikkeling, teamontwikkeling, leiderschaps-
ontwikkeling en organisatieontwikkeling. 

Welke methodieken zijn er? Wat zijn hun 
overeenkomsten en verschillen? Hoe helpen ze bij 
welke vraagstukken? Laat je informeren door deze 
ontwikkelwijzer en stap tijdens of nadien op haar af 
als je meer wilt weten.

Workshopleider: Marjanne Rauh

Werksessie: krachtige  
en toekomstbestendige  
politiebonden

Veranderingen zijn het enige constante in ons leven. 
Sommige gaan bijna ongemerkt en geleidelijk. Andere zijn 
weer abrupt of opgelegd zonder dat je er zeggenschap 
over hebt. Sommige veranderingen zijn wenselijk, andere 
zelfs noodzakelijk. Ze raken hoe dan ook onze identiteit en 
gemoedstoestand.  

Veranderingen vinden ook plaats binnen de 
politiebond(en). Nieuwe inzichten, nieuw beleid en nieuwe 
producten en diensten die moeten zorgen dat we ook 
in de nabije toekomst een sterke en waardige vakbond 
blijven. Blijf je concurreren of gaan we (nog meer) 
samenwerken? Gaan we mee met de tijd of blijven we 
doen wat we altijd al deden? 

Samen met Elmas Duduk verken je in deze workshop 
welke stappen er nodig zijn om ook in de nabije toekomst 
een sterke vakbond te blijven en hoe om te gaan met 
veranderingen in het werken met elkaar en met anderen? 
We verkennen in vier subgroepen de basis waarop 
krachtige en toekomstbestendige politiebonden stoelen:

1. Welke gebeurtenissen of veranderingen hebben invloed 
op de bonden?
2. Wat of welke activiteiten hebben de bonden 
gemeenschappelijk?
3. Wat moet echt anders of is niet meer van deze tijd?
4. Waar zit de grootste uitdaging bij het samenwerken?

Vervolgens bespreken we gezamenlijk wat er is opgehaald 
per pijler. Het resultaat is een geanonimiseerd verslag 
van jullie inbreng op hoofdlijnen en separaat de eigen 
aanbevelingen en reflectie van Elmas Duduk. 

Workshopleider: Elmas Duduk

Het pensioencafé 
van de NPB 

Tijdens het NPB-congres presenteert Wendie 
van der Schuur het allereerste politiepensioen-
café! Een interactieve workshop waarin je allerlei 
interessante dingen leert over je pensioen, maar 
waarin er ook tijd is voor een meezinger en 
borrelpraat.

Inkomenszekerheid is belangrijk voor iedereen, 
hoe jong of oud je ook bent en hoeveel jaren 
je ook bij de politie werkt. Geheid dat je weet 
wat er op je salarisstrook staat, maar hoe zit 
dat met je pensioen? Hoeveel pensioen heb jij 
opgebouwd? Welke keuzes heb je straks met 
die pot geld? 

Bovendien staan we aan de vooravond van 
de komst van een vernieuwd pensioenstelsel. 
Welke vernieuwingen brengt dat voor jou met 
zich mee? Op welke manier zijn de vakbeweging 
als geheel en de politiebonden in het bijzonder 
bij dit proces betrokken? Hoe komen ze daarbij 
op voor jouw belangen?  

Kom ook je licht opsteken in het politie- 
pensioencafé!

Workshopleider: Wendie van der Schuur 

De impact van 
social media

Haar passie ligt bij de jeugd en om de verbin-
ding met hen te maken zijn de sociale media 
een ideaal middel. In haar presentatie laat 
collega Kim van der Weij de effecten zien van 
haar werkzaamheden en projecten, geeft ze 
tips en tricks, maar ook de do’s en don’ts. ‘Het 
bereik en de kracht van sociale media is niet 
te bevatten en mogen wij ook zeker niet onder-
schatten.’

Workshopleider: Kim van der Weij 

De vakbond versterken 
we samen, maar hoe?

Heb je altijd al meer willen leren over hoe je nieuwe 
mensen enthousiast maakt voor de vakbond? Dan is dit 
de workshop voor jou. Want hoe vertel je iemand over de 
collectieve kracht van de vakbond? En hoe kan je iemand 
stimuleren om daar zelf aan bij te dragen? 

Tijdens deze workshop delen we tips en tricks voor het en-
thousiasmeren van mensen voor de bond en hoe je slim 
om gaat met bezwaren die mensen noemen. De workshop 
wordt gegeven door Kim Francooy en Lieke Smits, van de 
afdeling Campagnes van de FNV. 

Zij hebben beiden veel ervaring op dit gebied en delen hun 
lessen graag met jou. Dus kom je ook? Dan maken we 
samen onze vakbond nóg sterker.

Workshopleiders:  
Kim Francooy en Lieke Smits 
van de afdeling Campagnes van de FNV

Is politiewerk 
topsport? 
Naast zijn werkzaamheden als professio-
neel voetbalscheidsrechter en inspecteur 
van politie geeft Danny Makkelie op 
inspirerende wijze presentaties over 
leiderschap, teamwork, innovatie, techno-
logie, communicatie en presteren onder 
druk. 

Hij neemt zijn publiek mee in de wereld 
van arbitrage op mondiaal niveau. Hij 
doet dit op geloofwaardige en indruk-
wekkende wijze en weet feilloos de link 
te leggen met het politiewerk. Met name 
hoe vertrouwen en samenwerken tot 
topprestaties en succes kan leiden, 
vormt de rode draad in zijn verhaal.

Workshopleider:  
Danny Makkelie

Het managen van energie, focus  
en veerkracht in moeilijke tijden

Hoe houd je je energiebatterijen opgeladen, een gezonde werk/privé-balans en focus op 
de dingen die je wilt bereiken? 

De drie grote thema’s binnen mentale (veer)kracht komen aan het licht:
1. Presteren onder (werk)druk;
2. Omgaan met verandering, teleurstelling en tegenslag;
3. Volhouden oftewel gedragsverandering.

Vanuit deze concepten maakt Michael Kortekaas de verbinding naar excelleren, werkge-
luk, (persoonlijk) leiderschap en teamperformance en duurzame high performance. 

Na deze sessie voel jij je weer helemaal scherp en fit.

Workshopleider:  
Michael Kortekaas


