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Jaarplan 2022

Voorwoord
Dit jaarplan 2022 borduurt voort op het jaarplan 2021 en beschrijft
de prioriteiten voor de projectsubsidie aanvragen bij SAOP voor de
komende jaren. Die prioriteiten zijn veilig en gezond werken, duurzame
inzetbaarheid en het vergroten van de diversiteit en inclusiviteit van de
organisatie.
Het bestuur van SAOP ziet ook voor het jaar 2022 subsidieaanvragen voor
arbeidsmarktprojecten vanuit de sector politie met grote belangstelling
tegemoet. Dit voor zover zij passen binnen de aangegeven prioritaire
thema’s en het gezamenlijk belang van werknemers en werkgever onder
steunen. Het is voor SAOP de uitdaging subsidiemiddelen zo goed mogelijk
te besteden aan vernieuwende projecten die de arbeidsmarktpositie van
medewerkers én hun organisatie kunnen versterken. Het bestuur hecht
daarbij veel waarde aan de borging van succesvolle projecten. Het is mooi
om te zien als een pilot uitgroeit tot een waardevol concept dat in de volle
breedte van de politieorganisatie kan worden ingezet.
In het jaarplan is een overzicht opgenomen van projecten die op dit
moment met subsidie van SAOP worden gefinancierd. De meeste van deze
projectensubsidies zijn aangevraagd door de Nationale Politie. Ook de
vakorganisaties kunnen projectaanvragen indienen. De vakorganisaties
ontvangen van SAOP bovendien subsidie voor collectieve en individuele
belangenbehartiging van medewerkers uit de sector en voor het
ontwikkelen van scholingsprojecten voor hun leden.
Sinds de zomer van 2021 is het Georganiseerd Overleg Korpschef Bonden
(GOKB) verantwoordelijk voor het SAOP. De leden van het GOKB en het
bestuur van SAOP zijn met elkaar in gesprek over de manier waarop de
meerwaarde van SAOP voor de sector vergroot kan worden. Het bestuur
van SAOP spreekt de wens uit dat dit plan en de relatie met het GOKB gaat
leiden tot duurzame projecten die ertoe doen.
Het bestuur moedigt een ieder uit de sector politie aan innovatieve
projectideeën te ontwikkelen die het verschil kunnen maken voor de
positie van medewerkers en de organisatie.
Daar levert SAOP graag een bijdrage aan!

Paul Roeland
voorzitter SAOP
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Doelstelling SAOP
De mensen die binnen de sector politie werken, toerusten voor het werk van nu,
morgen en overmorgen. Dát is een opdracht, waarvoor de politie zich gesteld
ziet en daaraan levert de Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie (SAOP)
een bijdrage.
SAOP wil dit bereiken door:
• 	het initiëren, coördineren en stimuleren van
(vernieuwende) activiteiten op het gebied van
arbeidsmarkt, werkgelegenheid en scholingsbeleid
van de sector Politie en
• 	het uitvoeren van andere activiteiten op verzoek
van het Centraal Georganiseerd Overleg Politie,
die rechtstreeks verband houden met de
arbeidsvoorwaardenovereenkomst in de sector
Politie.
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SAOP investeert in diverse projecten en activiteiten.
SAOP wil dat de sector nu en in de toekomst beschikt
over voldoende en competente professionals en wil
deze medewerkers voor de sector behouden. In de
stichting werken de vakorganisaties, de Politie en het
ministerie van Justitie en Veiligheid aan dit doel.

3

Thema’s
SAOP heeft voor de komende jaren een drietal prioritaire thema’s
vastgesteld. De SAOP-subsidie wordt vooral ingezet voor activiteiten
en projecten op deze thema’s.

Thema 1. Veilig en gezond werken
Projecten in 2022:
Doel: een gezond en veilig
werkklimaat draagt op de
korte en lange termijn in een
belangrijke mate bij aan het
plezier in het werk en aan de
inzetbaarheid van mensen.

Thema 2. Duurzame inzetbaarheid

Doel: medewerkers blijven
wendbaar, toegerust en weerbaar
in hun werk. Ook activiteiten
gericht op het verbeteren van
de instroom, doorstroom en
uitstroom maar medewerkers
dragen bij aan duurzame
inzetbaarheid.

Thema 3. Vergroten diversiteit
Doel: in verbinding staan en
blijven staan met de samenleving,
zodat de politie haar taken
nog beter kan uitvoeren. Ook
wordt zo bijgedragen aan de
Banenafspraak.

• Future Skills
• Horizon Medezeggenschap
•	In verbinding - verdieping,
integratie, borging en groei
•	Plaats delict Training met behulp
van Virtual Reality voor collega’s
van de tactische opsporing
• SupportApp

Projecten in 2022:
•	In verbinding - verdieping,
integratie, borging en groei
• Pilot werkstudentenprogramma
•	Plaats delict Training met behulp
van Virtual Reality voor collega’s
van de tactische opsporing
• Selectievoorbereiding
• SupportApp
•	Succesvol ouder worden op je
werk
• Duurzaam naar je pensioen (DUPE)

Projecten in 2022:
•
•
•
•
•
•

Autisme Ambassade
Dataspecialisten TROI
Future Skills
Horizon Medezeggenschap
Pilot werkstudentenprogramma
Selectievoorbereiding
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Projectenoverzicht 2022
Project
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Resultaat

€

Autisme Ambassade

Een duurzame ‘autisme-ambassade’
bouwen bij de politie met 15 getrainde
ambassadeurs. De ambassadeurs zijn
medewerkers met autisme in diverse
functies binnen de politie. Zij dragen
actief bij aan een (meer) inclusief werk
klimaat waarin meer begrip is voor
mensen met autisme.

Een netwerk van werknemers met autisme
uit verschillende lagen van de organisatie
die zich inzetten om open te zijn over
hun autisme. De ambassadeurs van de
Autisme Ambassade gaan in gesprek met
de organisatie (van directie tot directe
collega’s) over wat zij nodig hebben om
beter en met meer plezier te kunnen
werken. Zo bieden de ambassadeurs steun
aan andere collega’s met autisme of een
vermoeden van autisme en werken ze aan
destigmatisering.

52.754

Dataspecialisten TROI

Onderzoeken of mensen met autisme
geschikt zijn om ongestructureerde data
om te zetten naar gestructureerde data
die bruikbaar is voor forensische tooling
met als doel om vast te stellen of zij duurzaam kunnen worden ingezet binnen de
Politie.

Implementatie banenafspraak door
tijdelijke instroom vier dataspecialisten
voor twee jaar.

783.126

Duurzaam naar het
Pensioen (DUPE)

Vanuit multi interdisciplinair wetenschappelijk perspectief bekijken hoe duurzame
inzetbaarheid van 55+ politiemedewerkers
kan worden vergroot. Organisatiebrede
interventies worden ingezet om makke
lijker een passende functie te vinden.

Oudere werknemers binnen de politie
zitten op hun plek, voelen zich gewaardeerd en kunnen hun werk goed
combineren met zorgtaken.
Kennisoverdracht, productiviteit, welzijn
en duurzame inzetbaarheid worden hierdoor vergroot.

150.000

Future Skills

Medewerkers bewust maken van de
invloed van technologische veranderingen
en hen hierop voorbereiden door het
ontwikkelen van daarbij passende
vaardigheden.

Een onderzoeksrapportage naar de
toekomstige vaardigheden, dit wordt
uitgewerkt in een:
• prototype per vaardigheid;
•	film voor medewerkers die uitleg
geeft over benodigde skills, hoe ze
samenhangen en waarom ze nodig
zijn voor het werk in de toekomst;
•	platform en internetpagina waarop
de onderzoeksresultaten worden
gedeeld;
•	marketingcampagne voor
bewustwording en acceptatie.
Een prototype is een concept om bewustwording bij medewerkers te creëren.
Te denken valt aan een skills paspoort,
een film over de vaardigheden of een
creatief lab of een game, waarin je de
vaardigheden kunt ervaren en ermee kunt
experimenteren. Ze dagen medewerkers
uit de toekomstvaardigheden te herkennen,
de eerste stappen te zetten tot bewustwording en voor zichzelf te toetsen hoe
ze ervoor staan.

296.100

Horizon
Medezeggenschap

Een perspectief bieden op de toekomst
van de medezeggenschap bij de politie en
daar concrete handvatten voor geven.

1)	Een onderzoek naar de toekomstige
medezeggenschap binnen de politie.
2)	Vernieuwing en verjonging van de
medezeggenschap stimuleren door
jongeren te boeien, activeren en ondersteunen

278.376

In verbinding,
verdieping, integratie,
borging en groei

Dit project is een vervolg op het project
‘In verbinding met jezelf, de ander en je
omgeving’ en richt zich op inhoudelijke
verdieping, integratie in districten en
diensten, borging van de projectresultaten
en investering in menselijke ontwikkeling
(groei).

Binnen het vervolg worden er verdiepingstrainingen, borgingstrainingen en
netwerkbijeenkomsten georganiseerd. De
netwerkbijeenkomsten zijn bedoeld om
informatie te delen met elkaar en samen
het geleerde levend te houden.

195.087
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Plaats delict training
met behulp van Virtual
Reality voor collega’s
van de tactische
opsporing

De stressoren voor collega’s op een plaats
delict te verminderen en de dialoog over
adequate handelswijzen te bevorderen.

Een interactieve Virtual Reality Plaats
Delict training.

136.000

Pilot Werkstudentenprogramma

Een bijdrage leveren aan het oplossen
van het capaciteitsprobleem, door een
flexibele schil te creëren, bestaande uit
WO-studenten, en hen in te zetten op
plekken waar vraag is naar de vaardigheden of talenten van een werkstudent.

Ontlasten van vaste medewerkers
•	Bijdragen aan de wendbaarheid van
de organisatie
•	Vaste poule van studenten die eenvoudig inzetbaar zijn
• Vergroten van diversiteit
•	Ambassadeurs voor de politie onder
academici en hun (werk)omgeving
• Meer divers vrijwilligersbestand

354.235

Selectievoorbereiding

Ontwikkeling van een programma voor de
voorbereiding van kandidaten uit schaarse
doelgroepen op de selectiedagen A en B.
Dit om hun slagingskans te vergroten.

Geïntegreerd selectievoorbereidings
programma in de structuren van het
wervings- en selectiebeleid van de politie.

130.360

Succesvol ouder
worden op je werk

Het doel van dit project is het samen
met politiemensen van 55+ en binnen de
kaders van wetenschappelijk onderzoek
een werkwijze uit te denken en testen
die het voor ouderen mogelijk maakt
succesvol te blijven werken. In het project
worden samen met de doelgroep inter
venties ontwikkeld om de inzetbaarheid
van medewerkers uit doelgroep te
vergroten. Deze interventies worden
vervolgens getoetst in tenminste 6 pilots.

Een effectieve en samenhangende aanpak
gekoppeld aan passende interventies
die zich richten op het bevorderen van
zelfmanagement , herkennen van sterke
punten en jobcrafting.

529.000

SupportApp

Ondersteunen van de veerkracht van
politiemedewerkers.

Een werkende app in de appstore van
de politie, die informatie, advies,
ondersteuning en nuttige links biedt rond
psychosociale klachten die voort kunnen
komen uit het werk.

415.038

SAOP heeft twee stimuleringspremies van € 5.000 elk beschikbaar gesteld voor vernieuwende activiteiten
om duurzame inzetbaarheid te vergroten en samenwerking op dat terrein binnen de veiligheidskolom te
versterken. De arbeidsmarktfondsen voor de sectoren Rijk en Defensie (A&O Rijk en ASD) hebben eenzelfde
bedrag beschikbaar gesteld. Medewerkers uit de sectoren Rijk, Defensie en Politie konden voorstellen
indienen om in aanmerking te komen voor de stimuleringspremie. Door de samenwerkende directeuren
HRM – die optrad als jury - zijn twee projecten geselecteerd waaraan ook in 2022 nog uitvoering wordt
gegeven:

• Harrie Helpt
	Doel van dit project is het vergroten van de duurzame inzet van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt door collega-werknemers op te leiden tot Harries (Hulpvaardige, Alerte, Realistische, Rustige,
Instruerende en Eerlijke (werk)begeleiders). Hiervoor wordt met behulp van de stimuleringspremie een
tweedaagse in-company training georganiseerd voor 6 tot 12 medewerkers.

• Forensische opsporing
	Het project heeft als doel de samenwerking binnen de veiligheidsketen op het gebied van onder andere
werving, selectie en opleiding en training van forensisch personeel te bevorderen. Het idee is ontstaan
om hiervoor een FO-community te ontwikkelen. Met behulp van de stimuleringspremie wordt een kick-off
georganiseerd die de start vormt voor het bestendigen van de FO-community.
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Activiteitenoverzicht 2022
Activiteit
Subsidiëring van:
• arbeidsmarktprojecten
• projecten arbeid en scholing vakorganisaties
Subsidiëring individuele en collectieve belangenbehartiging, fiscale dienstverlening en juridische
ondersteuning door de vier vakorganisaties

€
2.000.000

992.646

Subsidiëring activiteiten mondiale solidariteit van de vier vakorganisaties

54.454

Communicatie over de activiteiten van SAOP via drie SAOP-nieuwsbrieven, LinkedIn en de SAOP-website

40.000

Exploitatie SAOP:
• Bestuur en bestuursondersteuning • Financieel beheer • Monitoring uitvoering lopende arbeidsmarkt
projecten • Advisering en toetsing subsidieaanvragen nieuwe arbeidsmarktprojecten • Toetsing
subsidieverantwoording arbeidsmarktprojecten en vakorganisaties • Voor de sector Politie aanvragen en
verantwoorden subsidie van de Europese Structuurfondsen • Financiering en/of uitvoering van activiteiten
op verzoek van het Centraal Georganiseerd Overleg Politie

200.000
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De partijen vertegenwoordigd in het Centraal Georganiseerd Overleg Politie (CGOP) zijn in de zomer van 2021
overeengekomen dat het ministerie van Justitie en Veiligheid niet langer deelneemt in het bestuur van SAOP.
Ook is afgesproken dat de besluitvorming over SAOP niet langer plaatsvindt in het CGOP maar in het
Georganiseerd Overleg Korpschef Bonden (GOKB). Hiermee is de al langer lopende discussie over de toekomst van
SAOP in een nieuwe fase gekomen. Met het GOKB bezint SAOP zich op de rol en positie van het fonds in de sector
en de thema’s waaraan het fonds een bijdrage kan leveren. De partijen vertegenwoordigd in het GOKB hebben
hierover nog geen gezamenlijk beeld gevormd. Naar verwachting ontstaat in de loop van 2022 meer duidelijkheid
over de gewenste richting.
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Financiën
Financiering van projecten en activiteiten
Subsidie*) ministerie van Justitie en Veiligheid: totaal € 3.158.368, waarvan:
Bijdrage projectsubsidies: € 2.000.000
Subsidie vakbondsactiviteiten (PD gelden): € 675.000
Bijdrage mondiale solidariteit vakorganisaties: € 54.454
Werkgeversbijdrage vakorganisaties: € 317.646
Uitvoeringsbijdrage SAOP: € 110.268
*) volgt uit het arbeidsvoorwaardenoverleg tussen werkgever en de politievakorganisaties

Bijdragen voor vakorganisaties
Voor de vakorganisaties zijn de volgende bijdragen beschikbaar:
totaal € 1.947.100, waarvan:
Projectsubsidie arbeid en scholing: € 900.000
Packagedealgelden: € 675.000
Bijdrage mondiale solidariteit: € 54.454
Werkgeversbijdrage: € 317.646

SAOP kan optreden als aanvrager van Europese subsidies voor de sector Politie en instellingen vallend onder
de Cao Politie.

Subsidie aanvragen bij SAOP
Wie?

Wat?

Hoe?

Politie en
vakorganisaties

Arbeidsmarktprojecten en activiteiten
op het gebied van SAOP-thema’s

Projectplan en begroting voorafgaand
aan project conform de SAOPsubsidievoorwaarden

Vakorganisaties

Projecten en activiteiten op het gebied
van SAOP-thema’s en individuele en
collectieve belangenbehartiging

Budgetaanvraag vooraf en inhoudelijke
en financiële projectverantwoording
achteraf conform SAOPsubsidievoorwaarden
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Colofon
Dit is een uitgave van
SAOP
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag
www.saop.nl

