MISSIE & VISIE NPB
Missie
De Nederlandse Politiebond is een organisatie die ernaar streeft een democratische, duurzame, open en
toegankelijke vereniging te zijn, waarin individuele vrijheid even vanzelfsprekend is als sociale
cohesie.
Het behartigen van de belangen van onze leden, zowel individueel al collectief, is onze corebusiness.
We zetten ons in voor goed geschoolde professionele politiemedewerkers, die de waardering en
erkenning ontvangen die ze verdienen. En die gefaciliteerd worden met de juiste middelen en goede
arbeidsvoorwaarden. We streven naar weerbare politiemensen, die duurzaam inzetbaar kunnen blijven
in een prachtig beroep en veilig hun werk kunnen doen.
Wij staan altijd klaar om onze leden te helpen. Daar waar we helpen, richten we ons vooral op het
versterken van de zelfredzaamheid van onze leden. Wij gaan uit van ieders eigen kracht en
leervermogen. Daarom hanteren wij een duidelijke richting en delen we graag onze kennis met elkaar.
Niet alleen door scholing, maar ook door het stimuleren van kennisuitwisseling en het bouwen van
sterke netwerken. De NPB komt op voor die collega’s die extra steun kunnen gebruiken.
Het kan dan ook niet anders, dan dat de wensen en behoeften van onze leden centraal staan bij de
totstandkoming van ons beleid. Wij willen een sterke vakbond zijn en blijven voor en door onze leden.
We varen een eigen koers vanuit onze kernwaarden, waarbij we voldoende flexibiliteit houden om
mee te bewegen met veranderingen.
De NPB heeft daarnaast ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij willen een bijdrage
leveren aan versterking van democratische rechtsstaat en aan het bestrijden van sociale misstanden.
We zetten ons op internationaal vlak in om de onderlinge solidariteit tussen onze eigen leden en die
van politievakorganisaties in het buitenland te bevorderen.
We hebben niet alleen oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, maar zijn ons ervan bewust dat we
daar zelf deel van uitmaken. Innovatie is een belangrijk speerpunt hierbij. Niet alleen zetten wij ons in
voor verbeteringen binnen de politieorganisatie, maar wij streven er ook naar om zelf een
vernieuwende vakbond te zijn.
In een diverse maatschappij is het essentieel dat we ook een diverse politie hebben. Beladen
onderwerpen als etnisch profileren en polarisering gaan we niet uit de weg. We zijn een inclusieve
vereniging, werken vanuit democratische principes en de universele verklaring van de rechten van de
mens. We zijn een vereniging voor eenieder.
Visie
De NPB maakt zich er sterk voor dat de collega’s iedere dag hun werk veilig kunnen doen, met de
daarbij behorende professionele zeggenschap, weerbaarheid, arbeidsvoorwaarden en rechtspositie. Als
politievakbond spelen wij een belangrijke rol in het maatschappelijk krachtenveld van het ministerie,
de werkgever, de politiek en andere belangenorganisaties, en niet te vergeten de samenleving zelf.

I. Wat doet de NPB?
Wij behartigen de belangen van onze leden in de breedste zin van het woord:










Wij onderhandelen met het ministerie en de werkgever namens en voor de leden over betere
arbeidsvoorwaarden (beloning, werktijden, verlof et cetera).
Onze zaakwaarnemers, juristen en advocaten staan leden op groeps- of individueel niveau bij
in arbeidsconflicten, pensioen en sociale zekerheid, letselschade en strafrechtelijke vervolging.
Ons landelijk netwerk van geschoolde vrijwilligers is inzetbaar voor de eerstelijns vragen,
ondersteuning bij gesprekken, maar ook voor het invullen van belastingformulieren.
Wij verlenen een breed scala aan diensten, zoals informatieverstrekking via diverse (social)
media, themabijeenkomsten, (juridische) advisering en begeleiding.
Wij verzorgen coaching en training op het terrein van medezeggenschap,
arbeidsrechtelijke,vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling.
Wij zetten ons in voor een goed georganiseerde medezeggenschap en staan voor een sterke
medewerkersparticipatie.
Wij organiseren actie waar nodig.
Wij lopen voorop in ontwikkelingen en innovatie van het politievak.
Wij handelen proactief.

II. Voor wie doen we dat?
Wij zetten ons in voor alle leden die werkzaam(zijn geweest) bij of ten behoeve van de Nationale
Politie. Ons werk heeft in binnen- en buitenland betekenis voor alle mensen die werkzaam zijn in de
particuliere veiligheidssector.
III. Wie werken er bij de NPB?
De NPB is een democratische vrijwilligersorganisatie. Dat betekent dat onze leden het beleid bepalen.
Daarnaast wordt het overgrote deel van ons vakbondswerk op vrijwillige en onbetaalde basis
uitgevoerd door zogenaamde kaderleden – binnen de politie werkzame collega’s die door de bond zijn
opgeleid tot volwaardige en erkende vakbondsvertegenwoordigers annex belangenbehartigers.
FNV Veiligheid is de gezamenlijke werkorganisatie van de Nederlandse Politiebond, de Algemene
Federatie van Militair Personeel (AFMP) en de Marechausseevereniging (MARVER). Bij FNV
Veiligheid zijn ruim 70 professionals werkzaam, o.a. op het gebied van individuele en collectieve
belangenbehartiging, beleid, communicatie, scholing, promotie enz.
Samen met de vele honderden vrijwilligers van de NPB staan zij dag en nacht klaar voor onze leden.

