KERNWAARDEN NPB
Solidair
• Voelt zich verbonden met de NPB en onze leden.
• Voelt zich voelen met de politieorganisatie en de politiecollega’s, ongeacht welke functie zij beoefenen.
• Ziet wanneer collega’s of anderen hulp nodig hebben en biedt ook ongevraagd hulp aan.

Activerend
• Stimuleert en begeleid anderen om (persoonlijke) kwaliteiten optimaal in te zetten in zowel het werk als het vakbondswerk.
• Stimuleert meedenken en het nemen van initiatieven.

Mensgericht
• Heeft oog voor het verschil tussen mensen.
• Gelooft in de kracht van het individu.
• Heeft het vermogen zich aan te passen en effectief te werken in verschillende situaties en met diverse individuen of
groepen mensen.

Eigenwijs
• Stelt aannames en vanzelfsprekendheden ter discussie om nieuwe ideeën te kunnen genereren.
• Bekijkt zaken vanuit ongebruikelijke invalshoeken.
• Bedenkt nieuwe werkwijzen/aanpakken ter vervanging van bestaande.
• Neemt weloverwogen risico’s om een bepaald voordeel voor de NPB en/of haar leden te behalen.

Nieuwsgierig
• Staat open voor nieuwe ervaringen en weet deze op creatieve wijze te benutten.
• Staat open voor andermans ideeën.
• Experimenteert met het voortbouwen op andermans oorspronkelijke ideeën, probeert aanpakken uit.
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Strijdbaar
• Neemt met nee geen genoegen.
• Behartigt de belangen van onze leden zodanig, met behoud van wederzijds respect, gunstige resultaten worden behaald.
• Is vasthoudend om doelen te bereiken.
• Ziet uitdagingen en/ of verandering als kansen en niet als bedreigingen.
• Gaat confrontaties niet uit de weg.

Toonaangevend
• Neemt eigen standpunten in en onderneemt acties die gebaseerd zijn op de NPB-overtuigingen.
• Signaleert problemen en kansen en handelt ernaar. Onderneemt actie op basis van problemen en (toekomstige) behoefte
en kansen van / voor leden. Begint liever uit zichzelf dan af te wachten.
• Ziet wanneer collega’s of anderen hulp nodig hebben en biedt ook ongevraagd hulp aan.

Eerlijk
• Staat voor sociale, ethische en professionele normen en waarden in woord en gedrag. Is hierop aanspreekbaar, maar
spreekt ook anderen hierop aan.
• Is betrouwbaar en consistent in zeggen en doen.
• Is open en eerlijk ten opzichte van anderen.
• Houdt zich aan gemaakte afspraken.

Respectvol
• Toont respect voor anderen en laat hen in hun waarde.
• Is vriendelijk en correct, luistert naar de ander en toon respect.

Kundig
• Is in staat zich aan te passen aan een veranderende omgeving, veranderende verantwoordelijkheden en/ of andere mensen.
• Is goed geïnformeerd over relevante ontwikkelingen, het (politieke) krachtenveld in de politieorganisatie en andere
omgevingsfactoren.
• Weet kennis en kunde effectief te benutten ten gunste van (de ontplooiing van) onze leden.
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