
To: Secretariaat - Minister van Veiligheid en Justitie] (19)(2e) (@minvenj.nl]; Protocol MinV&J NL - DBO] (19)(2e) @minvenj.nl]  

  
 

                   
Cc: Postbus Werkbezoeken - DGPOL| (10)(2e) (@minvenj.ws (10)(2e) -
BD/DGPOL/PBT/R&S[|__(10)(2e) _ |@minvenj.nl]; [ze],

as BD/DBO/BP&E{|( (10)(2e) |-
BD/DGPOL/PMP/HRMO] ___(19)(2e) ~|@minvenj. ni]; [i129](10)([(19y(2¢)] (10)(2e) SDIBSOMP&Et (10)(28) @minvenj.nl] 

From: (10)(2e) | BD/DGPOL/PMP/HRMO

Sent: Wed 4/11/2018 3:13:53 PM

Subject: RE: 19/4: OPLEGGER voor programma werkbezoek ikv PTSS Politie>>> donderdag 19 april ?? - ??-uur locatie Zwolle?

Received: Wed 4/11/2018 3:13:53 PM

Beste [iovzel,
Het werkbezoek zal plaatsvinden van 12.00 tot 14.30 uur in het Politie Diensten Centrum (PDC) aan de Hanzelaan

150, 8017 JG te Zwolle.

Het programma volgt zo spoedig mogelijk.
Met vriendelijke groet,

[(10)(Ze)]. [(10y(2e)|| (10)(2e) |
Beleidsmedewerker

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie

Programma HRM & Onderwijs
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301 | 2500 EH

ian
Den

n Haag
(T_(ioy@eyT]

(10)\(2e) |@minvenj.nl

www.rijksoverheid.nl/venj 

Vooreenveiligeen rechtvaardigesamenleving
 

Van: Secretariaat - Minister van Veiligheid en Justitie

Verzonden: woensdag 11 april 2018 14:00

Aan: Protocol MinV&J NL - DBO;|_ (19)(2e) } - BD/DGPOL/PMP/HRMO
CC: Postbus Werkbezoeken - DGPOL;| (10)(2e) | - BD/DGPOL/PBT/R&S

Onderwerp: RE: 19/4: OPLEGGER voor programma werkbezoek ikv PTSS Politie>>> donderdag 19 april ?? - ??-uur locatie Zwolle?

Beste |(10)(2e)],
Wat zijn de exacte tijden en wat is het exacte adres?

Met dank & vriendelijke groet,

[cvonze| [(10)(2e)] [| (10)(2e) |]
(10)(2e) |

Van: Protocol MinV&J NL - DBO

Verzonden: donderdag 29 maart 2018 15:00

Aan:[ _(10)(2e)| - BD/DGPOL/PMP/HRMO

 

 

 

 

 

 

 

CC: Postbus Werkbezoeken - DGPOL;| (10)(2e) |- BD/DGPOL/PBT/R&S; Secretariaat - Minister van Veiligheid en Justitie

Onderwerp: 19/4: OPLEGGER voor programma werkbezoek ikv PTSS Politie>>> donderdag 19 april ?? - ??-uur locatie Zwolle?

Beste |(10)(2e)],
Bijgaand doe ik je - conform ons telefoongesprek van zonet - een OPLEGGER toekomen waarvan de invulling
zichzelf wijst (indien niet, dan help ik je).

Wij hebben het volgende afgesproken:
-De deelname van de Korpschef op locatie Zwolle (dus niet in Den Haag) graag nog bevestigen, de datum bilijft

hetzelfde.
- Indien het bovenstaande doorgaat, dan graag nieuwe aangepaste tijden doorzetten omdat Zwolle op kortere

afstand van Vliegbasis Twente/Enschede ligt. De minister is tot 12:00 uur in Enschede en moet om 18:00

uur weer in Den Haag zijn.
-De aangepaste tijden en exacte locatie zsm doorgeven aan het secretariaat MJV en aan mij.
- De oplegger a.u.b. uitgebreid invullen en bij het dossier voegen (deadline: het dossier moet op maandag 16

april bij de minister zijn, graag op vrijdag 13 april aanleveren dan kan ik er nog naar kijken).
-Ook een nota met achtergronden voor het dossier opstellen conform de suggestie van[imee|/_ (10)(2e) |.

Vr groet,
Van: Postbus Werkbezoeken - DGPOL

Verzonden: dinsdag 27 maart 2018 14:12

Aan: (10)(2e) —_ |@politie.nl; (10)(2e) _|- BD/DGPOL/PMP/HRMO; | (10}(2e) - BD/DGPOL/PBT/R&S
cc: [ei], [cmee)|, - BD/DBO/BP&E

Onderwerp: FW: NIEUWE: Datum + programma werkbezoek ikv PTSS Politie>>> donderdag 19 april 14:30-17:30 uur

Het (paas)ei is gelegd: Werkbezoek Politie ziekteverzuim/PTSS donderdag 19 april 14:30-17:30 uur

Bedoeling is toch de Yp?
Telnr. [(10)(@e) io20) | (iOy oe) |

0001

 

  

 

 



is donderdag a.s. weer op kantoor.

Ik ben tot 15.30u bereikbaar. Anders weer a.s. dinsdag 3° paasdag ©

Collegiale groet,

[ (ioy(2e) | (10,(2e) |, (1g (10y(2e)_— |
(10)(2e) |

 
 

 

 

“#4 Ministerie van Veiligheid en Justitie 
Van: |(10»2e), |(10)2e)], - BD/DBO/BP&E

Verzonden: dinsdag 27 maart 2018 12:56

Aan:| (10)(2e) b) - BD/DGPOL/PBT/R&S
cc: { _(10)(2e) - BD/DGPOL/PBT/R&S;| _(19)(2e)__|- BD/DGPOL/PMP/HRMO

Onderwerp: FW: NIEUWE: Datum + programma werkbezoek ikv PTSS Politie>>> donderdag 19 april 14:30-17:30 uur

Beste |(10)(2e)|,
Zojuist gesproken: het onderstaande voorstel is agendatechnisch in orde.

Hartelijke groet,

(10)(2e)
Van: |22), |(19)2e) |,

- BD/DBO/BP&E
Verzonden: dinsdag 27 maart 2018 12:38

Aan: Secretariaat - Minister van Veiligheid en Justitie

Onderwerp: FW: NIEUWE: Datum + programma werkbezoek ikv PTSS Politie>>> donderdag 19 april 14:30-17:30 uur

Beste [iovzel,
Werkbezoek Politie ziekteverzuim/PTSS donderdag 19 april 14:30-17:30 uur (vanaf vliegbasis Twente 2 uur en

15 minuten rijden), lukt dit ? indien ja dan graag reserveren.

Hartelijke groet,

(10)(2e)

Van: Protocol MinV&J NL - DBO

Verzonden: dinsdag 27 maart 2018 12:26

Aan: |(10)2e) fore) I. - BD/DBO/ADVIES

Onderwerp: NIEUWE: Datum + programma werkbezoek ikv PTSS Politie>>> een vraag

Hoi freee],
Heb jij enig idee wanneer de minister zijn plan van aanpak ziekverzuim/PTSS Politie aan de kamer wil presenteren ?

Voor die tijd zou hij graag een werkbezoek brengen (ergens in april). Er si nu een datum in mei maar dat vindt hij
te laat. Ik zie misschien een mogelijkheiud op donderdag 19 april, maar dat hangt van de presentatie TK af.

Groet,
Van: Protocol MinV&J NL - DBO

Verzonden: woensdag 21 maart 2018 17:05

Aan: [920], [0M2e)|, - BD/DBO/BP&E

Onderwerp: FW: Spoedverzoek MJV : Datum + programma werkbezoek ikv PTSS Politie

TKN.

Van: |(10)(2e)], R.F. - BD/DBO/BP&E
Verzonden: woensdag 21 maart 2018 16:59

Aan: Postbus Werkbezoeken - DGPOL

cc:|(10)(2e)|, R. - BD/DGPOL/PMP/HRMO; Secretariaat - Minister van Veiligheid en Justitie

Onderwerp: RE: Spoedverzoek MJV : Datum + programma werkbezoek ikv PTSS Politie

[ (oye) Be) |,
Aan| (10\(2e) |is datum van 16 mei besproken, tijden: 9:00- 10:30 uur voor een werkbezoek aan PTSS Politie.

Hoewel de locatie van Stichting De Basis of het Meldpunt PTSS ons onbekend Zijn, is mijn suggestie is om een

locatie dichtbij Den Haag te kiezen (indien mogelijk).
We zullen aan de MJV doorgeven dat er hard wordt gewerkt aan het programma.

Met vriendelijke groeten,

(10)(2e) || (10)(2e) |
(10)(2e) | |

Van: Postbus Werkbezoeken - DGPOL

Verzonden: woensdag 21 maart 2018 15:06

Aang CL
RE. - BD/DBO/BP&E

Cc:| (10)(2e)
|,
R. - BD/DGPOL/PMP/HRMO

Onderwerp: RE: Spoedverzoek MJV : Datum + programma werkbezoek ikv PTSS Politie

He| (10)(2e) |,

Jouw collega |_(10)(2e) | heeft op 7 mrt aan een mail gestuurd waarin stond: Minister gaf gisteren in

agenda-overleg aan dat hij graag een keer op werkbezoek wil om te spreken met agenten die PTSS hebben

opgelopen, dit hoeft niet op korte termijn dus we vroegen ons af of dit gekoppeld kan worden aan bv. een brief of

 

 
 

 

 

 

 

   

 



debat die op de (langere termijn) planning staat, kan jij dit nagaan?
Kun je mij uitleggen hoe zich dit tot elkaar verhoudt? Je begrijpt dat er nu wat kortsluiting ontstaat. Hoor graag van

je.

Collegiale groet,

[ (10)(2e) |{ (10)2e) |, | (104 (10y(2e)__‘||
Regie en Strategie DG Politie

 

 

  Ministerie van Veiligheid en Justitie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 2500 EH | Den Haag

“Van ~(10)(26)
“|

BD/DBO/BP&E
Verzonden: woensdag 21 maart 2018 9:43

Aan:| (10)(2e) 5) | BD/DGPOL/PMP/HRMO;| (10)(2e) }) _|BD/DGPOL/PMP/HRMO
CC: Postbus Werkbezoeken - DGPOL; (10)(2e)  BO/DGPOL/PET/RBS: cioveei| | (10)e) |

- BD/DBO/BP&E;| (10x2e)]| (10)(2e) |
BD/DGPOL/PMP/HRMO; Secretariaat= heid en Justitie; (10)(2e) | BD/DBO; (10)(2e) | (10)(2e) |
BD/DGPOL/PMP; DG Secretariaat Politie - DGPOL

Onderwerp: Spoedverzoek MJV : Datum + programma werkbezoek ikv PTSS Politie

Urgentie: Hoog

L.S,
De minister heeft zojuist aangegeven dat hij reeds een maand geleden heeft gesproken met [(192e)|[_ (10(2e)_ | voor
een werkbezoek aan de politie in het kader van PTSS bij agenten.
Ik kan niet overzien wat het is geweest sindsdien. Svp contact opnemen met deheer| (10)(2e)_| over

het voorgenomen werkbezoek en de laatste stand van zaken.

De minister wil morgen een datum en een programma ontvangen!

Graag de datum afstemmen met het secretariaat van de minister.

Bij vragen, weet mij te vinden.

Met vriendelijke groeten,

(10)(2e) || (10)(2e) |
(10)(2e) | |

Van: (10)(2e)|2e) BD/DBO/BP&E
Verzonden: vrijdag 16 maart 2018 8:46

  
    

 
 

    
 

 

 

 

  
 

     
  

  

 

Aan:| (10)(2e) >) ; BD/DGPOL/PMP/HRMO; | (10)(2e) _) BD/DGPOL/PMP/HRMO
CC: Postbus Werkbezoeken - DGPOL;| (10)(2e) BD/DGPOL/PBT/R&S; |“%2"|[120 |, - BD/DBO/BP&E; [(1926)], [19)26)
BD/DGPOL/PMP/HRMO; Secretariaat - Minister van Veiligheid en Justitie;| (10)(2e) |BD/DBO

Onderwerp: Verzoek werkbezoek MJenV ikv PTSS Politie

[royee)
Dank voor de bevestiging dat het verzoek voor een bezoek in het kader van PTSS wordt opgepakt.
Normailiter is er

Ps
werkbezoek

vn
uur/max. 2 uur

ointeprase eee
van het

Seeneee me

i pcp aan ar lana Zie bijgaand het adviesformulier tbv het agendaoverleg.
Met vriendelijke groet,

(10)(2e) ||(10)(2e)
Stafmedewerker Protocol & Evenementen

M (10)(2e)
E:] (10)(2e) [@minvenj.nl

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Bestuursondersteuning (voorheen Bureau Secretaris-Generaal)
Bureau Protocol & Evenementen

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N.08.173

Postbus 20301

;
2500 EH | Den Haag

 

 

Van:| _(10)(2e)pb “t BD/DGPOL/PMP/HRMO
Verzonaen: aondérdag 15 maart 2018 16:32

Aan: BD/DGPOL/PMP/HRMO
CC: 'HAGEM

Werkbezoeken DI; Pehee) | BD/DGPOL/PBT/R&S; | (19)(2e)_—_ P/DBO/BP&E; [2], [ovze)],-
BD/DBO/BP&E; [1929 (Gp _ |BD/DGPOL/PMP/HRMO

Onderwerp: RE:aesom WB Do 22 maart MJV (extra: wel PTSS)
Hoi [(10)(2e)],
Wil jij onderstaand verzoek voor een werkbezoek oppakken?

  
 

 

 
0003



Op voorhand zou je kunnen denken aan een bezoek aan Stichting De Basis (24/7 Loket) en/of het Meldpunt PTSS.

En wellicht heb je er zelf ook ideeén over. Volgens bureau Protocol gaat het om een werkbezoek van ong. een halve

dag.
Groet| (10)(2e)
Van: |(10)(2e)[2e)|BD/DBO/BP&E

Verzonden: donderdag 15 maart 2018 15:42

Aan: ({ov24)(2e) | BD/DGPOL/PBT/R&S
CC: 'HAGEM Werkbezoeken DJI';| __-(10)(2e) ~~‘ | BD/DGPOL/PMP/HRMO
Onderwerp: Negeer verzoek WB Do 22 maart MJV (extra: wel PTSS)
Beste [oaft0@e)|Ik krijg door van het secretariaat om onderstaand verzoek te negeren om 22 maart op te vullen; is niet meer nodig.

Op zich is ruimte aanhouden in de agenda soms ook goed.

2 ney a he a smn, wer tneIk zie je reactie tegemoet.
Met vriendelijke groeten,

 

   

 

 

 

(10)(2e)
Van: |(10)(2e)ke)

|- BD/DBO/BP&E
Verzonden: donderdag 15 maart 2018 11:20

Aan ({oreh(2e) |BD/DGPOL/PBT/R&S   
CC: 'HAGEM Werkbezoeken DJI’; (10)(2e) | BD/DGPOL/PMP/HRMO
Onderwerp: WB Do 22 maart MJV??

Urgentie: Hoog
Beste (ioe,
Er is een gat gevallen in de agenda van de MJV op donderdagmiddag van 12:00 - 16:00 uur.

Is er een WB denkbaar waar we hem naartoe zouden kunnen zenden?

12:00 uur vertrek vanaf Tweede Kamer (moet nog lunchen)
16:00 uur terug in Den Haag voor Bijeenkomst ter gelegenheid van het afscheid van oud-kamerlid

(Voorzitter Politie Onderwijs Raad (POR)).
Ik hoor je graag.
Met vriendelijke groet,

| (10)(2e) fe) [(10)(2e) |
medewerker Protocol & Evenementen

 
 

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Bestuursondersteuning (voorheen Bureau Secretaris-Generaal)
Bureau Protocol & Evenementen

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N.08.173

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

be (10)(2e)

(10\(2e) [@minvenj.nl
ttp://www.rijksoverheid.nl/

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
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To: (10)(2e)}, [(10\2e)], - BD/DBO/BP&E]](10)(2e)|@minvenj.nl]
Cc: (10)(2e) |BD/DBO/M&Bf(10)(2e)@min venj.niJ; \ (10)(2e) |. BD/DGPOL/PMP/HRMO[__(10)(2e) |@minvenj.nl];
[(10)(2e)}, [(10(Ze)| BDIDGPOL/PMP/HRMOJ (10)(2e) |@minvenj.nl]; | (10(2e) || (10)(2e) |
BD/DGPOL/PMP/ARBVWI,__(10)(2e)__ |@minvenj.nl]
From: (10)(2e) } | BD/DGPOL/PMP/HRMO

Sent: Wed 4/18/2018 2:24:51 PM

Subject: Werkbezoek PDC minister Grapperhaus

Received: Wed 4/18/2018 2:24:52 PM

1. Opleqger werkbezoek PDC minister Grapperhaus.docx
2. Nota werkbezoek PDC minister Grapperhaus.docx
3. Bijlage 1 factsheet PTSS.docx

4. Bijlage 2 factsheet ziekteverzuim.docx

     
  

 

 

 

 

Beste| (10)(2e)|,
Bijgaand de gewijzigde oplegger en nota met het gewijzigde programma dat meer aansluit bij de wens van de Minister om

gesprekken met zieke medewerkers te hebben. De factsheets zijn ongewijzigd bijgevoegd.
Mochten er vragen zijn, dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,

mw. (foeh [(79)2)][_ (10)(2e) _|
Beleidsmedewerker

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie

Programma HRM & Onderwijs
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)(2e)

(10)(2e) |@minvenj.nl

www.rijksoverheid.nl/venj 

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
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Sjabloon oplegger Externe werkbezoeken Bewindspersonen bij UITNODIGINGEN
EN OPTREDENS BEWINDSPERSONEN. Toevoegen aan dossierstukken in Digijust
en bij de fysieke aanbieding van de stukken aan het secretariaat.

DATUM en tijdstip ontvangst = Op 19 april om 12.00 uur

 

  

Tijdstip optreden 12.00 uur

Tijdstip vertrek 14.30 uur

Locatienaam PolitieDienstenCentrum (PDC)
Adres Hanzelaan 150

Postcode en plaats 8017 JG Zwolle

Telefoonnummer | (10)(2e) [| (10)(2e) | (seer, {iox¢}[(10)(2e)))
Naam/nummer zaal Vergaderzaal 5 (1.60)

Routebeschrijving / parkeren De chauffeur van de minister kan bij de balie een pas voor de

parkeergarage ophalen. Daar kan hij gratis parkeren.

Ambtelijke begeleiding Woordvoerder: (10)(2e) (10)(2e)
 

Naam (10)(2e)

 
 

Functie Beleidsmedewerker

Telefoon (mobiel) (10)(2e)

E-mail (10)(2e) |@minvenj.nl

U wordt ontvangen door {iov2e}[(10)(2e)], Plv. Diensthoofd HRM politie
Waar wordt u ontvangen? Vergaderzaal 5 (1.60) aan de Hanzelaan 150

Wat wordt er van u verwacht — In gesprek met politiemedewerkers over ziekteverzuim en

PTSS

Toespraak -

Voertaal Nederlands

Sprekersfaciliteiten -

Setting zaal/podium -

Zitten of staan de gasten -

Dresscode -

Overige sprekers en/of - |(10)(2e)| | (10)(2e) Teamchef Veilig & Gezond Werken

bijzondere gasten
- (10)(2e) Platform Chronisch Zieke

Politiecollega’s (PCP)

Korps Medisch Adviseur

Korps Arbeidsdeskundige

Meldpunt PTSS

Coérdinerend Arbeidsdeskundige

Meldpunt PTSS

      
   
  

10

7

(10)(2e)

(10)(2e

e 10    

    
  

 (

10

(10)(2e)

   

      
 

 

 

   

- [(10)(2e) || (10)(2e) | Casemanager PTSS en

Ervaringsdeskundige PTSS

; (10)(2e) Projectleider verzuim

Aantal deelnemers 12

Doelgroep

Open/besloten bijeenkomst Besloten

Kosten voor deelname? n.v.t.
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(Sociaal) Mediaplan Vanwege gevoeligheid onderwerp geen (social)media aandacht
 

(11)(1)    

 

  

Welke media zijn/worden Zie opmerking bij (sociaal) mediaplan

uitgenodigd?

Fotograaf/TV aanwezig? Zie opmerking bij (sociaal) mediaplan

Persbericht Zie opmerking bij (sociaal) mediaplan

Contactpersoon voor [| _ (10)(2e) | (10)(2e)_],[ —(10)(2e)

communicatie/media (10)(2e) |@minvenj.nl
 

12.00 uur Ontvangst
Plv. Diensthoofd PDC ('»x24/(10)(2e)] zal u ontvangen en de dag openen.

12.10 uur Veilig en gezond werken

U krijgt bij dit onderdeel onder meer een inhoudelijke toelichting op Veilig en Gezond Werken bij
de politie.
Verder gaat u in gesprek met het Landelijk Expertiseteam VGW die de uitvoering in het PDC

verzorgen. U ontmoet:

- (10)(2e) [ (10)(2e) |; teamchef Veilig & Gezond Werken

- ro2eh| (10)(2e) | stafadviseur VGW

- (10)(2e) || (10)(2e) |; korps Medisch Adviseur

- (10)(2e)]| (10)(2e) |; korps Arbeidsdeskundige

12.30 uur Platform Chronisch Zieke Politiecollega’s (PCP)

U krijgt bij dit onderdeel uitleg van o.a. (went COS) bal (10)(2e) lover het Platform

Chronisch Zieke Politiecollega’s. Het Platform is onafhankelijk en stelt zich ten doel om voor zowel

de organisatie als de collega’s een baken te zijn, waar men advies kan vragen, steun en

begeleiding kan vinden en specifieke problemen ter discussie kan brengen, om te zorgen dat

chronisch zieken een zo volwaardig mogelijke inzet kan plegen binnen de organisatie.

 

     
 

 

13.15 uur Meldpunt PTSS

U krijgt uitleg van [(12)2e)] | (10)(2e)] en [(10)(2e)]] (10)(2e) pver de werkwijze van het Meldpunt PTSS.

Daamaast gaat u in gesprek met ervaringsdeskundigen PTSS waaronder:

- _| (10)(2e) || (10)(2e) || Casemanager PTSS;
- (10(2e) —follega uit{_-(10)(2e)_—_|Hj is aan het re-integreren en zal waarschijnlijk

buiten de politie qaan werken;
- | (10)(2e) oormalig teamchef uit Den Haag die onlangs afscheid heeft

genomen van de Politie Nederland.

14.25 uur Afsluiting door [™e][ (10)(2e)

 

  
 

 

 

 

Aanwezigen:

- vee 1O(28)) Ply. Diensthoofd HRM

- — {(10)(2e) Teamchef Veilig & Gezond Werken

- — faxed (10)(2e) | Stafadviseur VGW

-  [(10)(2e) |[ (10)(2e) | Korps Medisch Adviseur

- — [(10)(2e)]| (10)(2e)] Korps Arbeidsdeskundige
- — [eowey|} — (40)(2e) |Platform Chronisch Zieke Politiecollega’s (PCP)
- — |{10)(2e)||(10)(2e) Hoofd Meldpunt PTSS
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- — [(40)(2e)]} (19/22) | Codrdinerend Arbeidsdeskundige Meldpunt PTSS

-  [(10)(2e) | (10)(2e) ] | Casemanager PTSS en Ervaringsdeskundige PTSS

- | (10)(2e)]| (10)(2e) ](ovb) voorzitter adviescommissie PTSS

Maandag 23 april heeft u een afspraak met de korpsleiding in het kader van het naar de Kamer te

versturen Plan van Aanpak ziekteverzuim.

1. Nota

2. Factsheet ziekteverzuim

3. Factsheet PTSS
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Directoraat-Generaal

Minister J&V Politie

Turfmarkt 147

2511 DP Den Haag

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon

cpr (710)(2e)

T 070 426 64 26

F 070 426 86 42

N ota Werkbezoek PolitieDienstenCentrum (PDC) in het kader

iekteverzuim en PTSS
spa

eat ae
16 april 2018

Ons kenmerk

2250476

Dossiernummer

2241083

 

Algemene leiding

Minister SG

Datum/eindparaaf Datum/paraaf

 

1. Doel nota

U nader te informeren over uw werkbezoek aan het PolitieDienstenCentrum (PDC)
te Zwolle in het kader van ziekteverzuim en de Posttraumatische Stress Stoornis

(PTSS) op donderdag 19 april (12.00 tot 14.30 uur).

2. Aanleiding, gevraagde actie(s) en advies

- Kennisnemen van het programma;
- Kennisnemen van relevante achtergrondinformatie voor dit werkbezoek.

3. Toelichting op het advies

a) Programma werkbezoek

NB u wordt tijdens uw werkbezoek ambtelijk ondersteund door uw persvoorlichter

(10)(2e) (10)(2e) | en vanuit DGPOL door|(toV2e)}[ (10)(2e) | en [cove]| (10)(2e) |

12.00 uur Ontvangst

Ply. Diensthoofd PDC [!924[(10)(2e)| zal u ontvangen en de dag openen.

 

 

12.10 uur Veilig en gezond werken

U krijgt bij dit onderdeel onder meer een inhoudelijke toelichting op Veilig en

Gezond Werken bij de politie.
Verder gaat u in gesprek met het Landelijk Expertiseteam VGW die de uitvoering
in het PDC verzorgen. U ontmoet:

- (10)(2e)}| (10)(2¢) |; teamchef Veilig & Gezond Werken

- noize) (10)(2e) |: stafadviseur VGW

- (10)(2e) |[ (10)(2e) }: korps Medisch Adviseur  
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- (10)(2e)|| (10)(2e) |; korps Arbeidsdeskundige Directoraat-Generaal

 

 

    

Politie

12.30 uur Platform Chronisch Zieke Politiecollega’s (PCP)
Datum

U krijgt bij dit onderdeel uitleg van o.a. [m@e}{ —_(10)(2e) en (10)(2e) | 16 april 2018

over het Platform Chronisch Zieke Politiecollega’s. Het Platform is onafhankelijk Ons kenmerk

en stelt zich ten doel om voor zowel de organisatie als de collega’s een baken te 2250476

zijn, waar men advies kan vragen, steun en begeleiding kan vinden en specifieke

problemen ter discussie kan brengen, om te zorgen dat chronisch zieken een zo

volwaardig mogelijke inzet kan plegen binnen de organisatie.

13.15 uur Meldpunt PTSS

U krijgt uitleg van [(19X2e)]| (10)(2e)] en | (OVZe}]| (10)(2e) bver de werkwijze van het

Meldpunt PTSS. Daarnaast gaat u in gesprek met ervaringsdeskundigen PTSS

waaronder:

(10)(2e) || (10)(2e) |, Case
(10)(2e) ollega uit (10)(2e) ij is aan het re-integreren en

ii

iten de politie gaan werken;
(10)(2e) voormalig teamchef uit Den Haag die onlangs

afscheid heeft genomen van de Politie Nederland.

14.25 uur Afsluiting door [9+] [(10)(2e)

c) Relevante informatie

 

 

 

 

   
  

 

  

Tervoorbereiding op uw werkbezoek aan het Politiedienstencentrum treft u

bijgaand een tweetal factsheets over ziekteverzuim en PTSS aan.

4. Politieke en bestuurlijke context

De politie werkt op dit moment aan een plan van aanpak om het verzuim bij de

politie te laten dalen cf de motie van Oosten c.s. van eind 2017. Dit plan wordt

nog voor het meireces naar de Tweede Kamer gestuurd. U heeft 24/4 een

afspraak met de korpschef over dit plan. De politie heeft al veel ondernomen om

het verzuim omlaag te brengen. De vraag is wat er nodig is om het ingezette
beleid beter te laten werken in de praktijk en of er in preventief opzicht nog

verbeteringen mogelijk zijn.

5. Communicatie

Bij dit werkbezoek is geen pers aanwezig. Uw politiek assistent en uw

woordvoerders zijn op de hoogte van dit werkbezoek.

6. Afstemming

Het werkbezoek is tot stand gekomen door afstemming tussen DGPOL, DBO,

Bestuursondersteuning Nationale Politie en het Politie Diensten Centrum.

DCOM is geinformeerd.

7. Bijlagen

- Factsheet ziekteverzuim

- Factsheet PTSS
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To: (10)(2e) ) BD/DGPOL/PMP/HRMO]___(10)(2e) _ [@minvenj.nl]

Ce: (10)(2e) BD/DGPOL/PMP/HRMOJ[__(10)(2e) _|@minvenj.nl]; [(19)2e)}, | (10)(2e)
BD/DGPOL/PMP/HRMO] (10)(2e) |@minvenj.nl]
From: (10)(2e) |/poy(2e) |BD/DGPOL/PMP/ARBVW

Sent: Wed 4/18/2018 3:44:34 PM

Subject: RE: Werkbezoek PDC minister Grapperhaus

Received: Wed 4/18/2018 3:44:34 PM

  

 

 

 

(10)(2e)|, ik zie nog niet zo in het programma dat de minister meer zieke medewerkers spreekt? Of lees ik er over

heen?

Met vriendelijke groet,

[ (10)(2e) |] (10)(2e) |
Programmamanager Arbeidsvoorwaarden en (wnd.) HRM&Onderwijs
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Politie

Turfmarkt 147 | 2511 DP| Den Haag

Postbus 20301| 2500 EH | Den Haag

 

 

eee Tee U TEM eT Settee rire trai rire r errr re rier rire eerie eerie ee

‘fa royee) |
T 070 370 38 62 (secretariaat)

@ minvenj.ni

www.rijksoverheid.nl/venj

Van: (10)(2e) BD/DGPOL/PMP/HRMO
Verzonden: woensdag 18 april 2018 16:25

Aan: (1
2e)|,

- BD/DBO/BP&E
CC: [(12)2e) |BD/DBO/M&B;| foeh(2e) | BD/DGPOL/PMP/HRMO;[19221], [2"29);2e)} BD/DGPOL/PMP/HRMO;|(10)(2e)|, fov24,
(10)(2e) BD/DGPOL/PMP/ARBVW

Onderwerp: Werkbezoek PDC minister Grapperhaus

Beste [(10)(2e)
Bijgaand de gewijzigde oplegger en nota met het gewijzigde programma dat meer aansluit bij de wens van de Minister om

gesprekken met zieke medewerkers te hebben. De factsheets zijn ongewijzigd bijgevoegd.
Mochten er vragen zijn, dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,

mw.joep [Co2e)][ (10)(2e) |
Beleidsmedewerker

 

 

  

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie

Programma HRM & Onderwijs
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)(2e)
(10)(2e) |@minvenj.nl

www.rijksoverheld.nl/venj 

Vooreenveiligeen rechtvaardigesamenleving
 

0011



 

 
  

 

 

 

 

  

   

 

 

To: | (10)(2e) | [ (10)(2e) |BD/IDGPOL/PMP/ARBVWI__(10)(2e) \@minvenj.nl
Ce: \ (10)(2e) - BD/DGPOL/PMP/HRMOJ__(10)(2e) _|@minvenj-nl]J; [(12e)],
BD/DGPOL/PMP/HRMOJ (10)(2e) @minvenj.nl]
From: (10)(2e) }) BD/DGPOL/PMP/HRMO

Sent: e 3:48:10 PM

Subject: RE: Werkbezoek PDC minister Grapperhaus

Received: Wed 4/18/2018 3:48:10 PM

Aan het eerdere programma Zijn nu 3 extra zieke medewerkers toegevoegd.
De minister spreekt nu de volgende 5 zieke medewerkers: |(19)(2e) (10)(2e) (10)(2e) beiden chronisch

ziek),| (10)(2e) || (10)(2e) | (PTSS), (10)(2e) —_ (re-integreren) en| (10)(2e) |
Gr. |(10)(2e)

vane Jf BD/DGPOL/PMP/ARBVW
Verzonden: woensaag 18 april 2018 17:45

Aan:| (10)(2e) }) _|BD/DGPOL/PMP/HRMO

cc: | (10)(2e)

| BD/DGPOL/PMP/HRMO; (10)2e)| dbe2e) |BD/DGPOL/PMP/HRMO
derwerp: RE: WerOn ezoek PDC minister Grapperhaus

[(10)(2e)], ik zie nog niet zo in het programma dat de minister meer zieke medewerkers spreekt? Of lees ik er over

heen?

Met vriendelijke groet,

[ (10)(2e) |] (1oy2e)|
Programmamanager Arbeidsvoorwaarden en (wnd.) HRM&Onderwijs

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie

Turfmarkt 147 | 2511 DP| Den Haag

Postbus 20301| 2500 EH | Den Haag

 

 

   

 

 

eee TERT T OMe I Settee rr tee trier rire r ier rier rier rier rite rere ei

‘bal ovze)
T 070 370 38 62 (secretariaat)

(10)(2e) @minvenj.nl

www.rijksoverheid.nl/venj

Van: (10)(2e) BD/DGPOL/PMP/HRMO
Verzonden: woensdag 18 april 2018 16:25

 

  

  

 
 Aan: [(102e)|, - BD/DBO/BP&E

CC: |192e)|(2e) BD/DBO/M&B;| (10)(2e) |BD/DGPOL/PMP/HRMO; |‘*9X22)pyfn4y__—_|] BD/DGPOL/PMP/HRMO; |_(10)(2e) , fond, 

BD/DGPOL/PMP/ARBVW

Onderwerp: Werkbezoek PDC minister Grapperhaus
Beste [(10)(2e)],
Bijgaand de gewijzigde oplegger en nota met het gewijzigde programma dat meer aansluit bij de wens van de Minister om

gesprekken met zieke medewerkers te hebben. De factsheets zijn ongewijzigd bijgevoegd.
Mochten er vragen zijn, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

mw.nep [(0)(2e)][ (10/26) |
Beleidsmedewerker

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie

Programma HRM & Onderwijs
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)(2e)
(10)(2e) |@minvenj.nl

www. rijksoverheid.nl/venj 

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
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 To: (10)(2e)

eee
BD/DGPOL/PMP/HRMO] (10)(2e) |\@minvenj.nl];| (10)(2e) |

BD/DGPOL/PMP/HRMO] @minvenj.nl];
arte

BD/DGPOL/PMP/HRMO[_(10)(2e)__ @minvenj.ni]; [(102e), {meh
Eva me2e) @minvenj.nl]; hoxed) (10)(2e) | BDIDGPOLIPMPIHRMO

(10)(2e) — |@minvenj.nl];
(10)(2e)

BOIDGPOL/PMP/HRMO
aot minvenj.nl];[__(19)(2e)

UPMIPT {_(10)(2e) _|@minvenj.nij;|_(10V(2e) RED Gre ie ERMO| (10)(2e)

feminvennlj;| (1oy(2e) foved
(10)(2e) | BD/DGPOL/PMP/HRMOJ,__(10)(2e)_ |@minvenj.nlJ; [_(10)(2e)_[1vee)} | (10)(2e)

ea a

ial SR
ni]

From: foxed2e) - BD/DGPOL/PMP/HRMO

Sent: Tue 4/24/2018 2:38:26 PM

Subject: werkbezoek minister zieke medewerkers

Received: Tue 4/24/2018 2:38:27 PM

 

        

  
  

 
 

 

 

Ha allemaal

Hierbij nog de beloofde uitgebreide terugkoppeling van het werkbezoek vd minister aan de zieke medewerkers.

Raakt veel van onze dossiers en is ook interessant in het licht van ons eigen werkbezoek aan het PDC dinsdag.
Gr

 

 
 

  

Van: (10)(2e) | BD/DGPOL/PMP/HRMO
Verzonden: maandag 23 april 2018 9:34

Aan: [=| (10)(2e) ‘| BD/DGPOL/PMP; r0)e)
(10)(2e) |BD/DGPOL/PMP/ARBVW 

 

ce: (102e) } | BD/DGPOL/PMP/HRMO;[‘*9»2e)| (10)(2e) |BD/DGPOL/PMP/HRMO
Onderwerp: FW: verzuim

Dag| (10)(2e) | en [ame],
Hierbij nog de terugkoppeling over het werkbezoek van de minister van afgelopen donderdag aan de zieke

medewerkers, ook in relatie tot het plan van aanpak verzuim:

-medewerkers hebben behoefte aan een soort buddy; iemand die de leiding neemt in het dossier en de

(administratieve) molen doorloopt (procesregisseur) (daaruit voortvloeiend het vereenvoudigen van de procedures;
iemand moet dubbel het verhaal vertellen en 20x papieren invullen). Nb. er loopt al een pilot voor een buddy

project.

-per zieke medewerker zijn er gemiddeld 16 HRM-medewerkers betrokken (van bedrijfsartsen, casemanagers tot

arbeidsdeskundigen en HR administratie)

-meldpunt PTSS heeft te weinig fte, dan wel niet de bevoegdheid om iets te doen (taak leidinggevende)

-belang van preventie werd onderstreept: meer mentale weerbaarheidstrainingen en trainingen om fysiek fit te

blijven (vroeger eenmaal per week)
-er zijn te weinig bedrijfsartsen
-de caseload van de casemanagers PTSS is te groot;
-de aansluiting van het PDC bij de werkvloer mist; het PDC heeft geen idee wat iemand op straat meemaakt en

ondersteunt daardoor slechts facilitair (niet persoonlijk). Het concept click-call-face past niet bij het bieden van

zorg.

-gesprekken inbouwen met psychologen om de gebeurtenissen op werk na te bespreken met de groep (de minister

was gecharmeerd van het franse model waarin psychologen periodiek aanwezig zijn bij briefings om teams te

observeren en waar nodig extra begeleiding of zorg aan individuele medewerkers aan te bieden)
-de rolverdeling tussen de teamchef en de operationeel expert: de teamchef moet uitgerust worden om de people

manager te zijn en de operationeel expert moet zich slechts kunnen richten op de operatie en niet ook de people

manager zijn.
- tiidens re-integratie is er maatwerk nodig. Zo vallen veel ptss’ers uit tiidens hun re-integratie op het punt van de

RTGP, dit vergt maatwerk begeleiding.

-procesflows (zoals nu voor meldpunt ptss wordt uitgevoerd) duren te lang

-span of control is te groot om persoonlijke aandacht te geven en het gesprek te voeren

Gr. [(10)(2e), en (19,26)
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To: (10)(2e) |BD/DGPOL/PBT/R&SI,_(10)(2e) |@minvenj.nl]

Ce: (10)(2e) (10)(2e) |BD/DGPOL/PMP/YARBVWI__(10)(2e)__ |@minvenj.nl]
From: BD/DGPOL/PMP/HRMO

Sent: Mon 11/19/2018 3:02:12 PM

Subject: RE: Werkbezoeken Grapperhaus

Received: Mon 11/19/2018 3:02:12 PM

Ha

De Minister heeft op 19 april 2018 aan het PDC te Zwolle een werkbezoek afgelegd. Minister heeft laagdrempelig

gesproken met zieke medewerkers (0.a. met PTSS) en ondersteuning in het kader van ziekteverzuim en de

Posttraumatische Stress Stoornis.

Hieronder de hoofdpunten:
-medewerkers hebben behoefte aan een soort buddy; iemand die de leiding neemt in het dossier en de

(administratieve) molen doorloopt (procesregisseur) (daaruit voortvloeiend het vereenvoudigen van de procedures;
iemand moet dubbel het verhaal vertellen en 20x papieren invullen). Nb. er loopt al een pilot voor een buddy
project.

-meldpunt PTSS heeft te weinig fte, dan wel niet de bevoegdheid om iets te doen (taak leidinggevende
-belang van preventie werd onderstreept: meer mentale weerbaarheidstrainingen en trainingen om fysiek fit te

blijven (vroeger eenmaal per week)
-er zijn te weinig bedrijfsartsen
-de caseload van de casemanagers PTSS is te groot;
-de aansluiting van het PDC bij de werkvloer mist; het PDC heeft geen idee wat iemand op straat meemaakt en

ondersteunt daardoor slechts facilitair (niet persoonlijk). Het concept click-call-face past niet bij het bieden van

zorg.--> onderdeel van gesprek in strategisch beraad

-gesprekken inbouwen met psychologen om de gebeurtenissen op werk na te bespreken met de groep (de minister

was gecharmeerd van het franse model waarin psychologen periodiek aanwezig zijn bij briefings om teams te

observeren en waar nodig extra begeleiding of zorg aan individuele medewerkers aan te bieden)
-de rolverdeling tussen de teamchef en de operationeel expert: de teamchef moet uitgerust worden om de people

manager te zijn en de operationeel expert moet zich slechts kunnen richten op de operatie en niet ook de people

manager Zijn.

-tijdens re-integratie is er maatwerk nodig. Zo vallen veel ptss’ers uit tiidens hun re-integratie op het punt van de

RTGP, dit vergt maatwerk begeleiding.

-procesflows (zoals nu voor meldpunt ptss wordt uitgevoerd) duren te lang

-span of control is te groot om persoonlijke aandacht te geven en het gesprek te voeren

In het plan van aanpak verzuim en in de cao 2018-2020 wordt op veel van deze punten ingezet.
In de begrotingsbehandeling zal aandacht zijn voor cultuur, menselijke maat en het veilig en gezond uitoefenen van

de functie. De Minister kan in algemene zin verwijzen naar zijn gesprekken met de zieke medewerkers en hoe erg

hem dit heeft geraakt:

  

 

 

(11)(1)    
Maar veel innovatiefs is er op dit dossier niet te melden.

Met vriendelijke groet,

mw foie} [(19)/2e) ][_(10)(2e) |
Beleidsmedewerker

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie

Programma HRM & Onderwijs
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

www.rijksoverheid.nl/venj 
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Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

 

Van:| (10)(2e) | BD/DGPOL/PBT/R&S
Verzonden: maandag 19 november 2018 15:20

(10)(2e) | BD/DGPOL/PMP/HRMO; | (10)(2e) | BD/DGPOL/PBT/PT: (10)(2e) |](10)(2e)|,
zs} (10)(2¢(19)72e)|,

(1028) BD/DGPOL/PBT/ICA; | _(10)(2e)_}) BD/DGPOL/PMP/HRMO] __(10/(2e)___ | BD/DGPOL/PBT/PT; (10)(2e) |
BD/DGPOL/PMP/FMI; [ (102e) | - BD/DGPOL/PMP/HRMO; (10)(2e) BD/DGPOL/PMP/FMI

CC: |'9'2)[40)2a) BD/DGPOL/PBT/RB&S;| (10)(2e) P) gp acto nee cacao
Onderwerp: Werkbezoeken Grapperhaus

Hey collega’s,
De minister vroeg daarstraks of wij hem kunnen helpen met het koppelen van nieuwe innovaties of belangrijke

aandachtspunten aan de werkbezoeken die hij heeft afgelegd.

Bijgaand, met dank aan | (10)(2e) |, een overzicht van werkbezoeken en ontmoetingen met politiemensen. Kunnen

jullie vandaag bij deze werkbezoeken aangeven wat hij daar heeft gezien en hoe hij dat zou kunnen koppelen aan

zijn beleid dat hij deze week in de begrotingsbehandeling bespreekt.

Mogelijk missen we nog dingen, zoals gesprekken over werkdruk en ptss, bezoeken aan TNO voor innovatie etc.

Alvast bedankt,

(10)(2e)
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To: (10) (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP]_ (10)(2e) |@minvenj_nl]
From: | (10)(2e) |
Sent: Fri 2/22/2019 6:33:04 PM

Subject: bedankt

Received: Fri 2/22/2019 6:33:07 PM

Hallo

Wil je namens ons team de minister bedanken voor de tijd en ruimte die hij genomen heeft. De collega’s hebben er een goed gevoel bij gehad
en waarderen de wijze waarop hij aandacht en ruimte gaf. Hopelijk hebben jullie dat ook als prettig ervaren en hebben jullie gekregen waarvoor

jullie kwamen.

Fijne vakantie en tot horens.

Met vriendelijke groet,

yov24] = (10)(2e)

 

 

(10)(2e)
 

Bedrijtsvoering

Politie eenheid Rotterdam

(10)(2e)

(10)(2e) @politie.nl

Disclaimer

De infonmatie verzonden met dit e-mailbericht (en bylagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van

de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een

geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-

mailbericht (en bylagen) te vernietigen.
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To:

Cc:  
(10)(2e)), [(10\2e)|, - BD/DBO/BP&E @minvenj.nl}

Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid
From:

Sent:

(10)(2e)

Mon 3/18/2019 11:41:21 AM

Subject: RE: Werkbezoeken ihkv PTSS

Mon 3/18/2019 11:41:21 AMReceived:

Dag [(rov@e)]
De minister kan op de volgende data: 2/7, 9/7, 16/7 en 30/7, meeroeien vanaf de Admiraliteitskade 87 te

Rotterdam.

Ik verneem graag of dit in de agenda van de minister past.
Met vriendelijke groet,

mw. (fred [(410)2e) J |
Beleidsmedewerker

 

(10)(2e) |
 

BD/DGPenV/PPM/PP

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma Politiepersoneel
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)(2e)
(10)(2e) |@minvenj.nl

www.rijksoverheid.nl/venj 

| (10)(2e)

(10)(2e) |BD/DCOM/P&BIL_(10)(2e)__ |@minvenj.ni};[022 Joe) | BD/DBO/ADVIES[_(10)(2e)_|@minvenj.ni];
|(10)(2e)|@minvenj.nl]

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

 

Van:[12, [(19)2e)|. - BD/DBO/BP&E
Verzonden: donderdag 28 februari 2019 12:38

Aan: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP.  
 

cc: (10)(2e)  BD/DCOM/P&B; [2],
   (10)(2e)   

Onderwerp: RE: Werkbezoeken ihkv PTSS

Beste [(10)2e)],
Van waaruit wordt er geroeid, wat is de vertrekhaven ?

Dank en h groet, |(10)(2e)
 

Van: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP
Verzonden: maandag 25 februari 2019 9:55

an BD/DBO/BP&E
ce:[_(10)2e) |} BD/DCOM/P8&B; BD/DBO/ADVIES

Onderwerp: RE: Werkbezoeken ihkv PTSS

Goedemorgen |(10)(2e)|,
De minister heeft tiidens het werkbezoek van afgelopen vrijdag aangegeven in juli met de medewerkers met PTSS

te willen gaan roeien in Rotterdam.

Zou je hiervoor een moment kunnen vinden in de agenda van de minister?

Met vriendelijke groet,

mw «fof [(70)2e)][ (10)(2e)_|
Beleidsmedewerker

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma Politiepersoneel
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

rcionze)|
(10)(2e) |@minvenj.nl

www.rijksoverheid.nl/venj 

BD/DBO/ADVIES; Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

 

Van:[ze, [(10)2e)|. - BD/DBO/BP&E

 
) | BD/DGPOL/PMP/HRMO

Verzonden: vrijdag 25 januari 2019 12:32

Aan:| (10)(2e) |)

cc:[ (10)(2e) - BD/DCOM/P&B; BD/DBO/ADVIES

Onderwerp: RE: Werkbezoeken ihkv P

Hallo | (10)(2e)|,
0017



Ten aanzien van 11 mei laat ik je alvast weten dat de minister op die datum met verlof is, erg jammer.
Ik ga aan de slag met de vraag in paragraaf 1, je hoort spoedig van mij.
Met vr groet, | (10)(2e)

(10)(2e)]. (| (10)i2e) ) [doves
Chef Kabinet en Protocol

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DBO / BP&E / N.O8

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

bd 120)
|

Van:| (1022) |_| - BD/DGPOL/PMP/HRMO
Verzonden: vrijdag 25 januari 2019 12:13

aane|] BD/DBO/BP&E
ce:|_ (10)2e)| BD/DCOM/P&B; |%"]o)2e) |BD/DBO/ADVIES

Onderwerp: Werkbezoeken ihkv PTS

Dag [(10)2e)]
Naast de inhoudelijke bijeenkomst over PTSS (en algemeen ziekteverzuim) op 31 januari 2019 is nu ook op 22

februari 2019 een inhoudelijke bijeenkomst gepland met de minister over ziekteverzuim (en PTSS). Recent is er een

bureau geopend voor agenten met PTSS in Poortugaal. Dit stond vandeweek ook in de krant

https ://www.telegraaf.nl/nieuws/3056861/politiebureau-voor-agenten-met-ptss . Mij lijkt het leuk om de

inhoudelijke bijeenkomst in Poortugaal te houden en te combineren met een werkbezoek aan de agenten met PTSS

die in dit bureau werken. De agenten staan hiervoor open en in het bureau is een vergaderzaaltje. De tijd wordt

dan alleen wel wat krap, dus als je dit een leuk idee vindt, zou ik je willen vragen om te kijken naar een verruiming
van de tijd (exclusief reistijd) op 22 februari 2019.

Daarnaast heb ik voor zaterdag 11 mei 2019 een leuk potentieel werkbezoek voor de minister op het gebied van

PTSS.

In Rotterdam is 11 mei 2019 de Memorial Regatta. Dit wordt georganiseerd door de Dutch Marines Rowing

Challenge (daar huren wij de sloepen van), Van Ghentkazerne en stichting Rotterdam en de Mariniers ter

nagedachtenis aan het bombardement op Rotterdam en de verbintenis tussen de stad Rotterdam en de Mariniers.

Event is omkleed met ceremonieel. Vorige jaar deed voor de eerste keer een sloep mee met Rotterdamse dienders

met PTSS en dit jaar doen er vier sloepen mee. 1 met collegae uit Amsterdam, 1 met collegae uit den Haag en 2

met collegae uit Rotterdam allen met PTSS. Hier zijn veel collegae als roeiers, stuurmannen en toeschouwers

aanwezig.

Indien 11 mei 2019 wenselijk is, kan ik ook organiseren dat de minister aan boord van een begeleidingsboot mee

gaat om de roeiers tijdens de race te volgen.
Ik hoor graag van je wat ik voor de minister kan regelen.
Met vriendelijke groet,

mw.foeh [(0)2e) || (0V2e) |
Beleidsmedewerker

  

 

 

 

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma Politiepersoneel
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[(oye)]
(10)(2e) |@minvenj.nl

www.rijksoverheid.nl/venj 

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
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 To: Secretariat - Minister van Justitie en Veiligheidf[ (10)(2e) @minvenj.nl]; {(19V2e)}, [(102e)], - BORG

BPRELTOZEI@ minveri.nCe: (10)(2e) | BD/DCOM/P&BIL__(10)(2e)  |@minvenj.ni];[__(10)(2e)_—_|- BD/DBO/ADVIES[_(10)(2e)_|@minvenj.nl]

From: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP

Sent: Mon 3/18/2019 2:26:45 PM

Subject: RE: Werkbezoeken ihkv PTSS

Received: Mon 3/18/2019 2:26:45 PM

Beste en [(10)(2e) |,

De tijden zijn van 12.30 uur tot 14.00 uur of van 14.30 uur tot 16.00 uur.

Met vriendelijke groet,

mw.foef [(10)2e)][ (10)(2e) _]
Beleids medewerker

 

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma Politiepersoneel
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)(2e)
(10)(2e) |@minvenj.nl

www.rijksoverheid.nl/venj 

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

 

Van: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid
Verzonden: maandag 18 maart 2019 13:14

Aan:|_(10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/PP; |120], [(o2e)
|,

- BD/DBO/BP&E
cc:| (10)(2e) BD/DCOM/P&B; (10)(22) 0)(2e) - BD/DBO/ADVIES; Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid
Onderwerp: RE: Werkbezoeken ihkv PTSS

Beste |(10)(2e)],
Wat zijn de exacte tijden?
Met vriendelijke groet,

{cvovzer| [(10)(2e)] { (10)(2e) —})
Secretaresse van de Minister van Justitie en Veiligheid
Van:| (10)(2e) ) | BD/DGPenV/PPM/PP

Verzonden: maandag 18 maart 2019 12:41

nen

eT]
BD/DBO/BP&E

cc:[ (10)2e)| _]BD/DCOM/P&B; BD/DBO/ADVIES; Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid
Onderwerp: RE: Werkbezoeken ihkv P

Dag [(t0v2e)],
De minister kan op de volgende data: 2/7, 9/7, 16/7 en 30/7, meeroeien vanaf de Admiraliteitskade 87 te

Rotterdam.

Ik verneem graag of dit in de agenda van de minister past.
Met vriendelijke groet,

mw..foe} [(19)(2e) || (10)(Ze) _]
Beleids med ewerker

  

   

 

 

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma Politiepersoneel
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)(2e)
(10)(2e) [@minvenj.nl

www.rijksoverheid.nl/venj 

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

 

Van: |(1o»2e), |[(10)2e)], - BD/DBO/BP&E
Verzonden: donderdag 28 februari 2019 12:38

Aan:| (10)(2e) ) — |BD/DGPenV/PPM/PP

 
Cc:| (10)(2e) BD/DCOM/P&B; BD/DBO/ADVIES; Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid

Onderwerp: RE: Werkbezoeken ihkv PTSS

Beste [(10)(2e)],
Van waaruit wordt er geroeid, wat is de vertrekhaven ?
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Dank en h groet, [(10)(2e)

Van: | (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/PP
Verzonden: maandag 25 februari 2019 9:55

Aan: [102e)], - BD/DBO/BP&E
ce:{_(10)2e) | _|- BD/DCOM/P&B; [“99]0\(2e)| BD/DBO/ADVIES

Onderwerp: RE: Werkbezoeken ihkv PTSS

Goedemorgen| (10)(2e)|,
De minister heeft tijdens het werkbezoek van afgelopen vrijdag aangegeven in juli met de medewerkers met PTSS

te willen gaan roeien in Rotterdam.

Zou je hiervoor een moment kunnen vinden in de agenda van de minister?

 

 

Met vriendelijke groet,

mw. ne [02e)][ (T0)2e) |
Beleidsmed ewerker
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma Politiepersoneel
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301

a
2500 EH

'
Den

mn Haag:

se
snatee eadet as

(10)(2e) |@minvenj.nl

www.rijksoverheid.nl/venj 

Vooreenveiligeen rechtvaardigesamenleving
 

Van:|e), [(10)2e)], - BD/DBO/BP&E
Verzonden: vrijdag 25 januari 2019 12:32

mane cones ||
- BD/DGPOL/PMP/HRMO

cc:| (10)2e)| | BD/DCOM/P&B;|"%=)o\2e)
+ BD/DBO/ADVIES

pe ae RE: Werkbezoeken ihkv

Hallo [(10)(2e)],
Ten aanzien van 11 mei laat ik je alvast weten dat de minister op die datum met verlof is, erg jammer.
Ik ga aan de slag met de vraag in paragraaf 1, je hoort spoedig van mij.
Met vr groet, | (10)(2e)

(10)(2e)]. (J (10)/2e) |) [evoze)
Chef Kabinet en Protocol

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DBO / BP&E / N.O8

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301

=:
2500 EH

akDenn Haag
apg’ Cd(oer)
Van: (10)(2e) BD/DGPOL/PMP/HRMO

Verzonden:“ice0
25 januari 2019 12:13

Aan: - BD/DBO/BP&E
cc: eS BD/DCOM/P8B;|“2-1 - BD/DBO/ADVIES

Onderwerp: Werkbezoeken ihkv PTSS

Dag [(10)2e)]
Naast de inhoudelijke bijeenkomst over PTSS (en algemeen ziekteverzuim) op 31 januari 2019 is nu ook op 22

februari 2019 een inhoudelijke bijeenkomst gepland met de minister over ziekteverzuim (en PTSS). Recent is er een

bureau geopend voor agenten met PTSS in Poortugaal. Dit stond vandeweek ook in de krant

https ://www.telegraaf.nl/nieuws/3056861/politiebureau-voor-agenten-met-ptss . Mij lijkt het leuk om de

inhoudelijke bijeenkomst in Poortugaal te houden en te combineren met een werkbezoek aan de agenten met PTSS

die in dit bureau werken. De agenten staan hiervoor open en in het bureau is een vergaderzaaltje. De tijd wordt

dan alleen wel wat krap, dus als je dit een leuk idee vindt, zou ik je willen vragen om te kijken naar een verruiming
van de tijd (exclusief reistijd) op 22 februari 2019.

Daarnaast heb ik voor zaterdag 11 mei 2019 een leuk potentieel werkbezoek voor de minister op het gebied van

PTSS.

In Rotterdam is 11 mei 2019 de Memorial Regatta. Dit wordt georganiseerd door de Dutch Marines Rowing

Challenge (daar huren wij de sloepen van), Van Ghentkazerne en stichting Rotterdam en de Mariniers ter

nagedachtenis aan het bombardement op Rotterdam en de verbintenis tussen de stad Rotterdam en de Mariniers.

Event is omkleed met ceremonieel. Vorige jaar deed voor de eerste keer een sloep mee met Rotterdamse dienders

met PTSS en dit jaar doen er vier sloepen mee. 1 met collegae uit Amsterdam, 1 met collegae uit den Haag en 2

met collegae uit Rotterdam allen met PTSS. Hier zijn veel collegae als roeiers, stuurmannen en toeschouwers

aanwezig.
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Indien 11 mei 2019 wenselijk is, kan ik ook organiseren dat de minister aan boord van een begeleidingsboot mee

gaat om de roeiers tijdens de race te volgen.
Ik hoor graag van je wat ik voor de minister kan regelen.
Met vriendelijke groet,

mw.foeh [(79)/2e)][ (10)(Ze) _]
Beleidsmedewerker

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma Politiepersoneel
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)(2e)

(10)(2e) |@minvenj.nl

www.rijksoverheid.nl/venj 

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
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From: (10)(2e) | - BD/DBO/M&B
 

 

 

 

 

 

 

 (10)(2e)   

Required Attendees: | (10)(2e) | Werkbezoeken Ministerie van

Veiligheid en Justitie;|(10)(2e) Bpolitiebond.nl'
Optional Attendees: | (10)}(2e) | BD/DCOM/P8B; i (10)(2e) }D/DGPenV/PPM:
Location: Rotterdam/Wijnhaven 7 - 13/Mariniersmuseum > Rotterdam/Admiraliteitskade 87

Importance: Normal

Subject: ??7> tijd (half uur)> Roeien met medewerkers met PTSS

Categories: Afspraak externen

Start Date/Time: Tue 7/16/2019 12:20:00 PM

End Date/Time: Tue 7/16/2019 2:30:00 PM
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ADVIESFORMULIER

 
UITNODIGING WERKBEZOEK OF OPTREDEN BEWINDSPERSOON

Evenement:

Organiserende partij:
Datum en tijd (inclusief

reistijd):

Locatienaam:

Adres:

Postcode en plaats:

Roeien met politiemedewerkers met PTSS

DG Politie en Veiligheidsregio’s/ Politie

16 juli 2019 van 14.20 uur tot 16.00 uur (exclusief reistijd
i.v.m. eerder werkbezoek op locatie, inclusief 10 minuten

omkleed tijd)

Admiraliteitskade 87 Rotterdam

3063 EG Rotterdam

Doel van de bijeenkomst:
Advies en toelichting Beleid:

Advies en toelichting DCOM:

Advies en toelichting DBO:

Rol bewindspersoon:

Boodschap bewindspersoon:

Strategisch advies/relatie

met AO of debat:

Inhoud programma (in

Roeien met politiemedewerkers met PTSS

Op 22 februari 2019 heeft u een werkbezoek gebracht aan het

bureau voor agenten met PTSS in Poortugaal. In dit bureau

kunnen medewerkers met PTSS re-integreren in een

prikkelarme omgeving. Tijdens dit werkbezoek heeft u

gesproken met politiemedewerkers met PTSS en...

die meedoen met de DMRC: de Dutch Marines Rowing

Challenge. Door te roeien, kunnen ze beter omgaan met hun

stress en emoties. U heeft tijdens dit werkbezoek toegezegd
om een keer met hen te gaan roeien.

U gaat roeien met:
 

  
 

 

 

 
 

(10)(2¢) | |(19)(2e)] (medewerker met PTSS; (10)(2g) |
(10)(2e) Itijdens het werkbezoek

heeft hij die wens uitgesproken)

(ioi20] (10}(2e) (initiatiefnemer roeien)

(toyize)|[__ (10)(2e)__| (hoofd bedrijfsvoering)   
Begeleidingsboot (met beveiliging):

(10)(2e)

-DCOM ((rx2«] | (10)(2e) _})
-DG Pav (((10/2e)|[_ (10)(2e) J)

  
 

 

 

  

  
(Invullen DBO)

Deelnemen aan een roeitraining
U vind het net als de Korpschef van groot belang dat

politiemensen worden voorbereid op heftige incidenten en de

juiste zorg en begeleiding krijgen als zij ziek worden/

(psychosociale klachten en) PTSS hebben.

U heeft tijdens het AO van 17 april 2019 toegezegd om een

brief te sturen met het aantal medewerkers met PTSS en de

recente ontwikkelingen op dit gebied.
14.20 uur aankomst
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afstemming met 14.20 uur tot 14.30 uur omkleden

organiserende partij): 14.30 uur tot 15.50 uur roeien

15.45 uur tot 16.00 uur omkleden (geen doucheruimte)

Achtergrond over de te Om medewerkers met psychosociale problematiek te

bezoeken organisatie: ondersteunen en zorg te bieden is bij de politie een mentale

zorglijn ingericht. Op dit moment wordt binnen het korps

gewerkt aan een doorontwikkeling van deze zorglijn. De

aanpak van PTSS vraagt daarnaast om meer bewustwording
binnen de hele organisatie van de mogelijke risico’s van het

politiewerk en de mentale gezondheid van politieagenten

(bewustwordingscampagnes en zelfscreeners).
In aanvulling op het geven van goede zorg en nazorg werkt de

politie aan een deugdelijke juridische (schade) afhandeling
van de gevolgen van (erkende) PTSS en hecht de politie er

aan om politiemensen met psychosociale klachten of PTSS

naar hun mogelijkheden te re-integreren in het arbeidsproces.

 

 
Naam en telefoonnummer [(10(2e)][ (10)(2e) |] (10)(2e) J
dossierhouder:

Agendaconflict? (Invullen DBO)
Kan het evenement worden Ja.

verzet?

Indien evenement niet (Invullen DBO)

verzetbaar; welk agendapunt
heeft voorrang?

Betalen de deelnemers N.v.t.

toegang?

Kleding

Overige benodigdheden Banaan,

Pagina 2 van 2
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To: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid] (19)(29) |@minjenv.nl] 

From: (10)(2e)

Sent: ur ;

Subject: bedankt

Received: Thur 7/18/2019 2:47:04 PM

Geachte heer Grapperhaus, beste Ferd (sloepnaam frovee))
Onwijs bedankt voor afgelopen dinsdag. Bij uw bezoek aan Phoenix hadu al blijk gegeven van een enorme betrokkenheid en die was er

afgelopen dinsdag weer. De collega’s kijken met een tevreden en trots gevoel terug op de gehele dag. Inspannend maar waardevol. Ik wil u

namens de collega’s bedanken voor de interesse, aandacht en betrokkenheid.

Alsjestuurman wil ik zelf nog aangeven datje het goed gedaan hebt. Volle focus, af en toe een grap en zonder klagen in af toe wat woelig water

zonder te klagen de sessie volmaken. Je bent welkom in mijn sloep. Niet als minister maar als roeier omdat ik graag met mensen het water op ga

die van aanpakken en doorzetten weten. Mijn complimenten en bedankt dat je de uitdaging bent aangegaan. Respect!

Met vriendelijke groet,

ned (10)(2e)

|
Bedrijfsvoering
Politie eenheid Rotterdam

| _(10)(2e)

}pal | (10)(2e) @politie.nl

Disclaimer

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bylagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van

de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is met toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelik van aard zijn en binnen het bereik van een

geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-

mailbericht (en bylagen) te vernietigen.

 

(10)(2e) |
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To: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PPI,_ (10)(2e) |@minjenv.nl]
  

 

 

  

Ce: PDC - HRM- Bestuursondersteuningdienst| (10)(2e)

@palitie.n (doftmee) |
(W.J)| (10)(2e) @politie.nl]; PDC - HRM- Leiding - Secretariaat[ (10)(2e) \@politie ny

From: | (10)(2e) |, | (10)(2e)|2e)
  Sent: Tue 7/23/2019 2-22.13 PM

Subject: RE: Verzoek minister ihkv PTSS

Received: Tue 7/23/2019 2:22:49 PM

Beste[c1ov2e)],
Bij deze stuur ik jede nadere informatie direct toe met betrekking tot de vragen van de Minister over drie medewerkers.

Ten aanzien van de beantwoording van de vragen over deze drie medewerkers merk ik op dat het zeer ongebruikelijk is om op deze wijze en

langs deze route zoveel persoons- en ziekte gebonden informatie schriftelijk te verstrekken aan de Minister en waarvan meerdere collega’s
kennis kunnen nemen die niet geautoriseerd zijn voor deze informatie. Ik wijs derhalve alle betrokkenen op hun geheimhoudingsplicht en

verzoek hen deze informatie te vernietigen en niet verder door te sturen anders dan ter voldoening aan het verzoek van de Minister.

Inhoudelijk: 

(10)(2e)

[res] (10)(2e)

(10)(1d)

 

  
 

(10)(2e)

(10)(1d)    
  

(10)(2e)

(10)(1d)    
Over Casemanagers:

De casemanagers zijn in positie om de collega’s te begeleiden binnen hun rol en verantwoordelijkheid. Er zijn recent nog een aantal

case managers geworven, zodat er momenteel 24 fte werkzaam zijn. De taak van casemanagers is het informeren en ondersteunen van collega’s

bij rechtspositionele aanspraken; het zorgdragen voor integrale afhandeling, regie op het proces en contact met in- en externe instanties. ( zie

afspraken cao ).
De werkzaamheden staan beschreven in de werkinstructie voor casemanagers, die recent is geactualiseerd. Er is momenteel voldoende

capaciteit, daarnaast worden ze volgend jaar extra opgeleid in een post HBO traject bij de HAN om meer bagage te hebben als casemanager. Er

vinden vakinhoudelijke bijscholingen plaats en met regelmaat begeleide intervisie door psychologen.
De casemanagers staan niet alleen aan de lat voor de begeleiding van collega’s. Er is ook een rol weggelegd voor de teamchef,

arbeidsdeskundige en bedrijfsarts. Daarnaast is het sociaal medisch zorgka der ingericht en worden collega’s door belangenbehartigers begeleid

bij de rechtspositionele aanspraken.
Mochten hier nog verdere vragen over zijn of nadere toelichting gewenst. Morgen na 14.30u ben ik beschikbaar, dat kan zowel telefonisch of in

Den Haag (ik zit de hele dag op de Nieuwe Uitleg in Den Haag). Uiteraard hoor ik wel tijdig of dit gewenst is en ofik daarin mijn agenda rekening
mee moet houden.

Met vriendelijke groeten,

[ (10)(2e) }){ (10)(2e) |EMPM

| (10)(2e)
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Politie | Politiedienstencentrum | Dienst HRM

Marten Meesweg 35, 3068 AV Rotterdam

Postbus 70023, 3000 LD Rotterdam

  

 
 

apd] (0)(2e)
E:} (10)(2e) olitie.n|

Voor afspraken en vragen is het secretariaat bereikbaar (Marielle van Leeuwen) onder:| (10)(2e) |@politie.nl /[- (10\(2e) |

Van:| — (10)(2e) (10)(2e)

Verzonden: maandag 22 juli 2019 16:04

Aan:| (10)(2e) || (102e) ff —(10)2e)_—|@pollitie.nI>
CC: PDC - HRM - Bestuursondersteuningdienst < (10}(2e) |@ politie.nI>
Onderwerp: FW: Verzoek minister ihkv PTSS

Zoals besproken, hierbij de reactie van [(709126)},
Jij stemt af met [iox2e] of er schriftelijk een reactie wordt gegeven of dat telefonisch met [(19)(2e)] wordt gesproken.
Ik hoor graag van je wat het gaat worden. Dank voor de snelle actie !

Met vriendelijke groet,

[(10y(2e)]| (10)(2e) |
Beleidsadviseur

Politie | Directie HRM | team Arbeidszaken

Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag

Postbus 17107, 2502 CC Den Haag

apd? (oy(2e) Te:| (10)(2e) _|@politie.n!

Van:| (1028) BD/DGPenv/PPM/PP || (10)(2e) |@minjenv.nl]
Verzonden: maandag 22 juli 2019 15:52

Aan: | (10)(2e) | [:10V20)| (K.M.) < (10)(2e) |@politie.nl>
Onderwerp: RE: Verzoek minister ihkv PTSS

Ha

Zie hieronder mijn reactie in het rood.

Groet,

Van:| (10)(2e) |, [trove hyi2e) | (10)(2e) |@politie.nl]
Verzonden: maandag 22 juli 2019 15:30

Aan:| (10)(2e) ) —_ [BD/DGPenv/PPM/PP
Onderwerp: RE: Verzoek minister ihkv PTSS

Hoi

Twee vragen die ik graag via de mail beantwoord wil hebben:

- Wat is de vraag van de minister op deze dossiers? Is dat: welke concrete acties wij als organisatie ondernemen op deze drie dossiers?

1. (gericht aan mij, maar nu via jou) Neem contact op met[iaee]] (10)(2e) | breng deze dossiers onder zijn aandacht. Wat is er bij de

politie bekend over deze zaken, wat gaat de politie met deze medewerkers doen met de kennis dat de één niet geinformeerd is over de

stuiting van de termijn, de ander met 400 a 600 mails in zijn mailbox zit waarvoor hij de kracht niet heeft om ze te lezen, maar wel

bepalend zijn voor zijn toekomst etc.

2. Wat gaat de politie op de korte termijn doen aan het in positie krijgen van de casemanager om de mensen echt intensiefte
begeleiden? Is daar iberhaupt wel voldoende capaciteit voor? Wat wordt er gedaan aan het begeleiden van de casemanagers, zodat

die ook niet

ineens instorten, nu het intensieve werkzaamheden betreft?

-Weten de betrokken medewerkers dat de minister deze vraag neerlegt bij ons en hebben zij daar in toegestemd ?

- Ja, minister heeft zelf hun namen en nummers genoteerd en gezegd met hun dossier aan de slag te gaan en contact op te nemen met de

politie.
Ik hoor graag van je !

Met vriendelijke groet,

[itoy2e]f (40)(2e) |
Beleidsadviseur

Politie | Directie HRM | team Arbeidszaken

Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag

Postbus 17107, 2502 CC Den Haag

apd (10)2e) Te:| (10)(2e) |@politie.nl

Van:| __(10)(2e)_—_- BD/DGPenV/PPM/PP || (10)(2e) |@minjenv.nl]
Verzonden: maandag 22 juli 2019 15:12

Aan:| _ (10)(2e) |, [ir0y2e)(2e) J < (10)(2e) |@politie.nI>
Onderwerp: Verzoek minister ihkv PTSS

Ha

Zie bijgaand de contactgegevens van de betreffende medewerkers en het verzoek van de minister. Gelieve de bijlage niet verder te verspreiden.
Met vriendelijke groet,

muwnip)ie{10 2e)][ (70)(2e)

Beleidsmedewerker
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Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s

Programma Politiepersoneel
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

FT(ive)J)
(10)(2@) |@minjenv.nl Let op: dit is een nieuw e-mailadres

 

 

Vooreen veilige en rechtvaardige samenleving
 

 

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan

het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Disclaimer

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die

van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een

geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het

e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

  

 

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan

het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Disclaimer

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bylagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van

de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is met toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een

geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddelliyk te informeren en het e-
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mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
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To: | (40y(2e) || (40)(2e) |BD/DCOM/P&BI__(10)(2e)—_ |@minjenv.nl;
BD/DGPenV/PPM/PP]|__(10)(2e) _|@minjenv.nl
Cc: (19)(2e)], {(102e)|, - BD/DBO/BP&E]](10)(2e) |@minjenv.nl]
From: (10(2e)(2e)  BD/DBO/BP&E

Sent: Tue 7/23/2019 4:21:52 PM

Subject: RE: minister Opening Roeien PTTSS donderdag 10-10

Received: Tue 7/23/2019 4:21:53 PM

 

 

 

   

Goed punt!

Graag rekening mee houden in het tijdspad in het advies.

Van:| (10)(2e) (10)(2e) + BD/DCOM/P&B
Verzonden: dinsdag 23 juli 2019 17:41

eo BD/DBO/BP&E; |_(10(2e)_})_ |BD/DGPenv/PPM/PP
CC: [mee| Te, - BD/DBO/BP&E

Onderwerp: RE: minister Opening Roeien PTTSS donderdag 10-10

Spuit 11 hier; maar wordt er rekening gehouden met files? Want de minister kan niet te laat komen bij een AO natuurliyk.
Zonder files is het al een wur rijden, maar in de ochtend staje wel vast op dit traject vrees ik.

 

 

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van:oer,
BD/DBO/BP&E < (10)(2e) (@minjenv.nl>

Datum: dinsdag Z3 jul. 2019 5:01 PM

Aan:| (10)(2e) b) BD/DGPenV/PPM/PP <| (10)(2e)  \(@minjenv.nl>

Kopie:|_(10)(2e) |] (10)(2e)_} BD/DCOM/P&B (10)(2e) minjenv.ul>, [:voxze)}, [(10)2e) | -BD/DBO/BP&E <{(10)(2e) (@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: minister Opening Roeien PTTSS donderdag 10-10

Ha [0x20
Dank je voor de locatie Almere. Reizend vanuit Amsterdam, naar Almere en vervolgens naar Den Haag is wat veel

maar niet-ondoenlijk.
Wat wel van belang is voor jou om te weten: de minister heeft onlangs aangegeven zo min mogelijk op werkbezoek

op de donderdagochtend te willen gaan omdat hij bij voorkeur naar het Ochtendberaad van 09:00-09:45 uur wil

gaan op het departement. Alleen bij zwaarwichtige redenen (mijn woorden) kan hier vanaf geweken worden.

Ik stel voor datje dit argument ook meeneemt in je advisering met het te reizen tijdspad zodat hij zelf een

afweging kan maken waar hij naartoe zal gaan.

Met vriendelijke groet,
(10)(2e)

Van:| (10)(2e) |) |BD/DGPenv/PPM/PP
Verzonden: dinsdag 23 juli 2019 14:00

Aan: - BD/DBO/BP&E

Onderwerp:
RE: minister

Ha [o\@e)
Dat is Marinaweg 4 te Almere.

Groet,
(10)(2e)

Van: |(10)(2e)ze) + BD/DBO/BP&E
Verzonden: vrijdag 19 juli 2019 9:25

Aan:| (10)(2e) ) BD/DGPenV/PPM/PP
CC: | oe) |

|10)2e)
|,

- BD/DBO/BP&E

Onderwerp: RE: minister

Hallo [(10(2e)],
Waar is de locatie van deze opening? Op zich kan een opening toepasselijk zijn, aangezien de minister om 10:00

uur het AO Politie heeft staan. En marge van het AO, zou hij hieraan kunnen refereren. Het is de moeite waard om

te onderzoeken en als advies voor te leggen ter behandeling in het overleg met hem. Dan kan de minister zelf

overwegen of de dag inderdaad niet té lang zal worden, zoals terecht aangeeft.
Succes en vriendelijke groeten,

(10)(2e)
Van:| (10)(2e) ) | BD/DGPenV/PPM/PP

Verzonden: vrijdag 19 juli 2019 8:46

Aan: (coyee\be) BD/DBO/BP&E

Onderwerp: FW: minister

Ha| (10)(2e)|,
Tijdens het werkbezoek roeien met PTSS’ers heeft de minister toegezegd op 10 oktober wederom mee te willen
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gaan roeien. [ oxze)] | (10)(2e) | heeft al aangegeven dat dat niet kan, omdat de minister debatten heeft staan en een

werkbezoek savonds. Hieronder een voorstel om de dag te openen om 7.00 uur sochtends. geeft aan het de

moeite waard te vinden, maar dat het wel een lange dag wordt.

Hoe kijk jij hier tegenaan?
Met vriendelijke groet,

mw. oe} [(79)2)][_ (10)(2e) |
Beleidsmedewerker

 

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma Politiepersoneel
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301

7
2500 EH

te
Den

hie)~

(10)(26)
(10)(2e) |@minjenv.nl Let op: dit is een nieuw e-mailadres

Voor een

ean
en

a mameana
 

 

 

 Van| (horde) J
(10)(2e) @politie.n!]

Verzonden: vri

idee
T9 juli 9 8:40

Aan: r(10326) } BD/DGPenV/PPM/PP

Onderwerp: aineEe
Goedemorgen| (10)(2e) |,

Ik ben bezig om te kijken hoe we de ervaringen het beste kunnen organiseren zodat het een beetje overzichtelijk blijft.
Ik heb gisteren via de whatsapp met contact gehad m.b.t. het roeien op 10 oktober. We roeien dan met 6-8 sloepen van Almere

naar Amsterdam over een afstand van ongeveer 25 km. Ik begreep al dat de toezegging om mee te roeien geen stand kan houden

ivm een drukke agenda en dat was te verwachten. We zullen die ochtend omstreeks 07:00 uur vertrekken en de vraag was of de

minister daar wel bij aanwezig kan zijn. Dit omdat ik tijdig de mensen in mijn organisatie moet informeren over zijn aanwezigheid.
Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)
 

(10)(2e)
 

BearyTsvoenng

Politie eenheid Rotterdam

=| (toe) |
I

| (10)(2e) @politie.nl

Disclaimer

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bylagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van

de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is met toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een

geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-

mailbericht (en byjlagen) te vernietigen.
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To: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL| (10)(2e) \@minjenv.nl] 

 

From: (10)(2e)

Sent: e TT.

Subject: FW: Verzoek minister ihkv PTSS

Received: Wed 7/24/2019 9:17:14 PM

Ferd,

Zie onderstaan de resultaten van de navraag van |(10)(2e)) nav de door jou genoemde individuele gevallen. Wil je dat

we met deze mensen contact opnemen en terugkoppeling verzorgen en te vragen wat we nog voor hen kunnen

betekenen?

Onderaan tref je nog een aantal door |(10)2e)| gesignaleerde aandachtspunten tav de casemanager en hun rol.

Daarover gaan we met politie verder in gesprek en kan ook aan de orde komen bij jouw werkbezoek samen met

Gr[ra]
Van: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP

Verzonden: woensdag 24 juli 2019 16:44

Aan: |(1922)
(10)(2e)

Onderwerp: Verzoek minister1

(10)(2€))

Zie hieronder voor de minister een korte stand van zaken per dossier. Daaronder een annotatie.

Ik ben nog even bij de politie nagegaan: is niet degene met de grote hoeveelheid mails. En is inderdaad

geen vrouw, maar een man.

 

 

 

| (10)(2e)   (10(2e) | | (10y(2e) |
(10)(2e)

 

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(22) (10)(2e)

 

 

[(10y(2e)|] (toy(2e)_ | [ (toe) |
 

=a°=NSo~

(10)(2e) (10)(1d)

 

[ (10)(2e) |{tixze] [ (toy2e) |
)(2e)

 

=(]

(10)(2e)   
Aandachtspunten:

- Derol van de casemanager t.o.v. de medewerker; hoever strekt in de praktijk de dienstverlening door de

casemanager en waar is de grens van eigen verantwoordelijkheid van de medewerker. Hoe verantwoordelijk
kun je worden gehouden op het moment dat je psychosociale problematiek hebt.

- Derol van de casemanager t.o.v. de organisatie; de casemanager handelt namens de politie- zorgt dit voor

belemmeringen in de ondersteuning van de medewerker?
- Als de casemanager een grotere rol behoort te hebben; is er dan wel voldoende capaciteit?
- De rol van de leidinggevende; wat kan de leidinggevende doen in dit proces. Ligt de coérdinerende rol bij de

casemanager of bij de leidinggevende. Is dit voor iedereen duidelijk, met name voor de medewerker?
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Ik zal dit onder de aandacht brengen in het kader van de cao 2018-2020:

> cao 2018-2020; evaluatie stelsel beroepsziekten, beroepsincidenten dienstongevallen
=> cao 2018-2020; stroomlijnen proces beroepsziekten, beroepsincidenten en dienstongevallen

 

  

 

Op 22 augustus 2019 heeft de minister een gesprek met de vakbondsvoorzitters |(10)(2e)]| (10)(2e) | ern [aoe]
[ (10)(2e) |, [(tox2e)][(10)(2e) | heeft de volgende punten geagendeerd:
1. PTSS meldpunt - incl de ombouw naar meldpunt beroepsziekten, dienstongevallen, etc. - gesprek zou goed

zijn.
2. Collega’s die bezig zijn met de opbouw van bijzondere zorg

- gesprek over| (10)(2e) |en voortgang zou goed

zijn.
3. Er is ook een groep collega’s die bezig is met afhandeling klachten t.a.v. werkwijze/ervaringen van PTSS

meldpunt - gesprek met degene die dat behandelen zou goed zijn.
4. Er is een BAC die zaken behandeld m.b.t. bezwaarschiften in kader PTSS - gesprek met afvaardiging van

de BAC zou goed zijn.
5. Casemanagers - hoe gaat het nu in de praktijk?

Mochten er vragen zijn, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

mw. [op [(19)(2e)][ (10)(2e)
Beleidsmedewerker

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma Politiepersoneel
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

| (10)(2e) |]
(10)(2e) |@minjenv.n! Let op: dit is een nieuw e-mailadres 

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
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To: (10)(2e) @politie nl']  (10)(2e) |@politie.nl]
Cc: (19)2e) |] (10)(2e)| BD/DGPenV/ALG/Algemeen] (10)(2e) (10)(2e) |[ (10)(2e)_|-
BD/DGPenV/Staff_ (102e) _ |@minjenv. nl}; (10(2e)foed “(40)(26) SECRET PEMEE (10)(2 @minjenv.ni}; |(10)(2e)_| fed)
(10)2e)| BD/DGPenV/PPM/PPI___(19)(2e) fol
From: (10)(2e) } _ } BD/DGPenV/PPM/PP

Sent: Fri 7/26/2019 1:45:56 PM

Subject: Brieven minister aan medewerkers met PTSS+ diensthoofd HRM

Received: Fri 7/26/2019 1:45:56 PM

 

          

(10)(2e) 
Dag [(10)(2e)],
Zoals telefonisch besproken hierbij de brieven van de minister gericht aan de medewerkers met PTSS en

diensthoofd de heer| —_(10)(2e)

De minister heeft verzocht om de brieven aan de medewerkers met PTSS uit te reiken, bij voorkeur door de heer

[_(1oy@e)|.Met vriendelijke groet,

mw.jnep [oye |[__(T0)(2e) |
Beleidsmedewerker

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma Politiepersoneel
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301

a
2500 EH

an
Den

ioe
~(10)(2e)
(10)(2e) |@minjenv.nl Let op: dit is een nieuw e-mailadres

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
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Ministerie van Justitie en Veiligheid 
> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Directoraat-Generaal

Politie en

Aan de (10)(2e)
Veiligheidsregio’s

 

 

Turfmarkt 147

2511 DP Den Haag
Postbus 20301

2500 EH Den Haag

www.rijksoverheid,ni/jenv

Ons kenmerk

Bij beantwoording de datum

en ons kenmerk vermeiden.

Wilt u siechts één zaak in uw

Datum 26 juli 2019 brief behandelen.
Onderwerp Gesprek over PTSS na het roeien

 

Geachte (10)(2e) beste [rove],
 

Na afloop van onze roeitocht hebben wij met elkaar gesproken over jouw PTSS en

het effect daarvan op jouw werk- en privésituatie. Jouw verhaal heeft mij geraakt
en daarom ben ik ermee bezig geweest.

De politie heeft mij aangegeven dat jouw erkenningsprocedure op dit moment

nog niet gestart is. Dit komt doordat de politie van jou een incidentenformulier

nodig heeft. De casemanager helpt jou daar graag mee. Het is dus belangrijk dat

jullie elkaar snel hierover spreken.

Door de PTSS doorloop je nu een heel traject. Belangrijk is dat je in dit traject
ondersteund en begeleid wordt door de politieorganisatie en je naasten. Volgend

jaar ga ik weer met jullie mee roeien en ik hoop dan weer met je te spreken.

Met vriendelijke groet, ved sla ‘4Fe, A LG
 

 
peryop of Loot,

(10)(2e)   
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Ministerie van Justitie en Veiligheid 
> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Directoraat-Generaal

Politie en

Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147

2511 DP Den Haag

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

www.riiksoverheid.ni/jenv

 

Aan| (10)(2e)
 

Ons kenmerk

Bij beantwoording de datum

en ons kenmerk vermelden,

Witt u slechts één zaak in uw

Datum 26 juli 2019 brief behandelen.

Onderwerp Gesprek over PTSS na het roeien

 

Geachte mevrouw L_(o@e)__], beste | (10)(2e) |,

Na afloop van onze roeitocht hebben wij met elkaar gesproken over jouw PTSS en

het effect daarvan op jouw werk- en privésituatie. Jouw verhaal heeft mij geraakt
en daarom ben ik ermee bezig geweest.

Ik heb er begrip voor dat je vindt dat het erg lang heeft geduurd voordat je wist

waar je aan toe was en voor welke vergoedingen je eventueel in aanmerking
komt. Uiteraard moet met veel zorgvuldigheid naar jouw situatie worden

gekeken. Dit vergt tijd. Ook gaf je aan dat je niet goed weet hoe je toekomst er

nu uit ziet. Ik realiseer me dat dit ingrijpend voor je is en heb deze zorg met de

politie gedeeld. Zij kunnen je uiteraard geen ander werk of en ander

toekomstperspectief bieden, maarje wel helpen en adviseren.

Door de PTSS doorloop je nu een heel traject. Belangrijk is dat je in dit traject
ondersteund en begeleid wordt door de politieorganisatie en je naasten.

Volgend jaar ga ik weer met jullie mee roeien en ik hoop dan weer met je te

spreken.

Met vriendelijke groet,
 

 (10)(2e)   
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Ministerie van Justitie en Veiligheid 
> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Directoraat-Generaal

Politie en
Aan de (10)(2e)

Veiligheidsregio's

Turfmarkt 147

2511 DP Den Haag

Postbus 20303

2500 EH Den Haag

www.rijksoverheid.ni/jenv

Ons kenmerk

Bij beantwoording de datum

en ons kenmerk vermelden,

Wilt u siechts één zaak in uw

Datum 26 juli 2019 brief behandelen.
Onderwerp Gesprek over PTSS na het roeien

 

Geachte heer [(oxze)], beste Love)
|,

Na afloop van onze roeitocht hebben wij met elkaar gesprcken over jouw PTSS en

het effect daarvan op jouw werk- en privésituatie. Jouw verhaal heeft mij geraakt
en daarom ben ik ermee bezig geweest.
 

 (10)(1d)   
Verder hebben wij gesproken over de stuiting van de verjaringstermijn. Ik heb

vernomen dat je geen rechtspositionele aanspraken misloopt, omdat je tijdig een

beroep hebt gedaan op de coulanceregeling. Dat is goed om te horen.

Door de PTSS doorloop je nu een heel traject. Belangrijk is dat je in dit traject

ondersteund en begeleid wordt door de politieorganisatie en je naasten.

Volgend jaar ga ik weer met jullie mee roeien en ik hoop dan weer met je te

spreken.

Met vriendelijke groet,
I ) (k ares/g cea’

Pm.

 

 

 
   

(10)(2e) oh
.

wae b5 4 ave

hued  
Lipeck f we, (A dey econ oer
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Ministerie van Justitie en Veiligheid 
> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Directoraat-Generaa}

Politie en
Aan de [ (10)(2e)

Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147

2511 DP Den Haag

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

www.rijksoverheid.ni/jenv

 

 

Ons kenmerk

6ij beantwoerding de datum

en ans kenmerk vermeiden.

Wilt u siechts 6én zaak in uw

Datum 26 juli 2019 brief behandelen.

Onderwerp Gesprek met medewerkers met PTSS

Geachte heer L_Go@e)__,

Op 16 juli j.l. heb ik geroeid met politiemedewerkers met PTSS. Achteraf heb ik

indringende gesprekken gevoerd met deze medewerkers. Een paar casussen heb

ik aan u voorgelegd en daarin verzocht om de stand van zaken. U heeft mij

geinformeerd met de stand van zaken in de drie dossiers en een beschrijving
gegeven van de rol van de casemanager. In deze brief richt ik mij op de rol van

de casemanager ingaand op de casus van [roe],
 

 
(oe) | [Fy

(10)(1d) oe   
Daarom acht ik het van groot belang dat medewerkers zoals ook hierin

door de politieorganisatie ondersteund en begeleid worden.

Naar mijn mening vervult de casemanager hierin een cruciale rol. Dat betekent

niet dat zij belangenbehartiger moeten zijn, wel dat zij betrokkenen beter in staat

stellen voor hun eigen belangen op te komen. Het gaat immers om kwetsbare

mensen die deze ondersteuning nodig hebben. Als de casemanager hierin niet zelf

kan voorzien dan verwacht ik dat hij deze ondersteuning elders in de politie

organiseert.

Verder heeft u aangegeven dat de casemanager de niet heeft kunnen

geruststellen over de stuiting van de verjaring. Ik wil u verzoeken om de|(10)(2e)

schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat hij geen rechtspositionele
aanspraken misloopt nu hij tijdig een beroep heeft gedaan op de

coulanceregeling.

Pagina 1 van 2
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De reden waarom ik mij tot u richt is dat ik bij de medewerkers met PTSS bemerk

dat de bureaucratie en het gemis aan structurele ondersteuning van de

organisatie een grote druk op hen legt. Een druk die medewerkers met PTSS niet

kunnen gebruiken. Daarom moeten wij doen wat in onze macht ligt om deze

medewerkers te begeleiden en te ondersteunen.

Met vriendelijke groet,

 

 (10)(2e) igheid  

Directoraat-Generaal

Politie en

Veiligheidsregio's

Datum

26 juli 2019

Ons kenmerk
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ADVIESFORMULIER

 
UITNODIGING WERKBEZOEK OF OPTREDEN BEWINDSPERSOON

Evenement:

Organiserende partij:
Datum en tijd (inclusief

reistijd):
Locatienaam:

Adres:

Postcode en plaats:

Doel van de bijeenkomst:

Advies en toelichting Beleid:

Advies en toelichting DCOM:

Advies en toelichting DBO:

Rol bewindspersoon:

Boodschap bewindspersoon:

Strategisch advies/relatie
met AO of debat:

Inhoud programma (in

afstemming met

organiserende partij):

Achtergrond over de te

bezoeken organisatie:

Naam en telefoonnummer

Roeien met politiemedewerkers met PTSS

DG Politie en Veiligheidsregio’s/ Politie

10 oktober van 6.45 uur tot 7.15 uur

Reistijd 7.15 tot 8.45 (inclusief 30 minuten speling voor files)

Marinaweg 4

1361 AC Almere

Openen roei-evenement voor politiemedewerkers met PTSS;

concreet betekent dit aansluiten bij het ontbijt, spreken met-

en toespreken medewerkers

Op 16 juli 2019 heeft u met politie medewerkers met PTSS

geroeid en gesproken. U heeft toegezegd om op 10 oktober

wederom mee te gaan roeien van Almere naar Amsterdam.

Nu heeft u die dag meerdere debatten, dus is het voorstel dat

uom 7.00 uur de dag opent in Almere. De gesprekken met

PTSS’ers lopen naar ervaring vaak uit, dus als de tijd ruimer

kan worden ingestoken dan nu voorgesteld, heeft dat de

voorkeur.

(Invullen DCOM)

(Invullen DBO)

Openen van het roei- evenement

U vind het net als de Korpschef van groot belang dat

politiemensen worden voorbereid op heftige incidenten en de

juiste zorg en begeleiding krijgen als zij ziek worden/

(psychosociale klachten en) PTSS hebben.

U heeft op 1 juli 2019 een brief gestuurd naar de Tweede

Kamer met het aantal medewerkers met PTSS en de recente

ontwikkelingen op dit gebied.
6.45 uur tot 7.15 uur spreken met medewerkers met PTSS en

openen evenement

Om medewerkers met psychosociale problematiek te

ondersteunen en zorg te bieden is bij de politie een mentale

zorglijn ingericht. Op dit moment wordt binnen het korps

gewerkt aan een doorontwikkeling van deze zorglijn. De

aanpak van PTSS vraagt daarnaast om meer bewustwording
binnen de hele organisatie van de mogelijke risico’s van het

politiewerk en de mentale gezondheid van politieagenten

(bewustwordingscampagnes en zelfscreeners).
In aanvulling op het geven van goede zorg en nazorg werkt de

politie aan een deugdelijke juridische (schade) afhandeling
van de gevolgen van (erkende) PTSS en hecht de politie er

aan om politiemensen met psychosociale klachten of PTSS

naar hun mogelijkheden te re-integreren in het arbeidsproces.

[(1oy2e)][ (40y(2e) |[  (10\(2e)
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dossierhouder:

Agendaconflict? (Invullen DBO)
Kan het evenement worden Nee.

verzet?

Indien evenement niet (Invullen DBO)

verzetbaar; welk agendapunt
heeft voorrang?

Betalen de deelnemers N.v.t.

toegang?

Kleding

Overige benodigdheden
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To: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PPI__(10)(2e) |@minjenv.nl]
From:

Sent: ur 8/2079 3:42:40 PM

Subject: RE: jubileum phoenix en sloeproeien

Received: Thur 11/28/2019 3:43:21 PM

Hallo

Mooi dat hij aanwezig is en dat wordt zeker gewaardeerd.

Tijdens het gesprek met Erik Akerboom heb ik het voorstel gedaan om (11)(1)

 

 

AANA

[c1oy2e)]| (1 0)(2e) | choxed{(10)(2e)|
 

    
Dit even in het kort.

Met vriendelijke groet,
(oi { (10)(2e)
 

(10)(2e) |
 

1g

Politie eenheid Rotterdam

= (10)(2e)

P| (10)(2e) \@politie.nI
Van: | (10)(2e) b/DGPenv/PPM/PP I (10)(2e) |@minjenv.nl]

Verzonden: donderdag 28 november 2019 15:53

Aan: Werken, (24van de (J.)

Onderwerp: RE: jubileum phoenix en sloeproeien

Dagfox4)
Ik hoor zojuist dat de minister van 3 uur tot half4 aanwezig kan zijn. De minister zit heel krap in de agenda doordat hij net uit Curacao terug

komt in de ochtend en in de middag met een andere minister zit in Rotterdam (toevallig).
Is dat akkoord?

Jainderdaad een mooie bijeenkomst geweest in Vlaardingen! Jullie zijn goed bezig.
Over dat hersteld melden, kan je daar iets meer uitleg bij geven? Het is inderdaad ter sprake gekomen, maar het werd vrij snel aangestipt en

begreep het niet goed. Dan kan ik dat nog opnemen in het verslag. Kan je daar vandaag op reageren?

 

  

 
 

 

 

Groet,
(10)(2e)

Van: \ (10)(2e) Kk (10)(2e)_— |@politie.nI>
Verzonden: donderdag 28 november 2019 13:59

Aan:| (10)(2e)|) — BD/DGPenV/PPM/PP <_(10)(2e)_|@minjenv.nl>;|_(19)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP
 

4  (10)(2e) [@minjenv.ni>

Onderwerp: jubileum phoenix en sloeproeien

Goedemiddag

Weet jij inmiddels of dat de minister op 16 januari 2020 aanwezig kan zijn.
Ik begreep dat jullie gisteren in Viaardingen een goede dag hebben gehad en dat het idee om iedereen hersteld te melden ook met de minister

is gedeeld.
Ik heb hierover in het voorjaar met de korpschef Erik Akerboom gesproken. Hij stond er ook open voor en hopelijk gaan we met dit concept nu

wat stappen maken. Ik heb indertijd aangeboden om vanuit Phoenix dit te gaan draaien dus wie weet.

Verder alles goed?
Met vriendelijke groet,

(Hoy(2¢ (10)(2e)

 

 

(10)(2e)
 

Bedrytsvoering

Politie eenheid Rotterdam

= (10)(2e)

=a{_(10)(2e) |@politie.nI
Disclaimer

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die

van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
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Kennisneming door anderen is niet toegestaan.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een

geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het

e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en

phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn

vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd
waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
 

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan

het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Disclaimer

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bylagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van

de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een

geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-

mailbericht (en bylagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en

phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn
vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd
waardoor deze de geadresseerde met bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
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To: (10)(2e) | { (40)(2e) if (10)(2e) \@politie.n1]
From: (10)(2e) |) BD/DGPenV/PPM/PP

Sent: Mon 1/6/2020 10:10:28 AM

Subject: FW:PTSS/ (10)(2e) |
Re

Breten bila OK) lonRE Briefen bijlage (10)(2e) oft

Briefen biilaoe (10)(2e) bft
Brie (10)(2e) | Dankbetuiging ivm uitnodiging gesprek.pdf

Ha [oz
Na het AO politie heeft de minister meerdere medewerkers met PTSS gesproken en zich bereid getoond om het

dossier van [(10)(2e)|| _(10)(2e)__| persoonlijk in te zien. Zie in de bijlage de stukken die heeft opgestuurd. Nu

stel ik mijzelf daar zo bij voor dat we deze individuele zaak net zo aanpakken als die 3 zaken waarin de minister een

brief heeft gestuurd naar aanleiding van het roeien. Toen heeft, volgens mij, [crores] | (10)(2e) | navraag gedaan en

een reactie opgesteld richting mij. Die reactie heb ik vervolgens verwerkt in een brief namens de minister. Lijkt dit

jou ook een goede wijze om met deze zaak om te gaan?
belt en mailt onze woordvoerder regelmatig en verwacht nu ook echt iets van ons op korte termijn, dus als

we dit met spoed op kunnen pakken, dan zou dat heel fijn zijn.
Daarnaast heeft de minister toegezegd om met een aantal PTSS’ers in gesprek te gaan, want hier werd hij om

gevraagd. De minister heeft aangegeven dat er 6én woordvoerder moet zijn voor al de medewerkers die bij het AO

aanwezig waren, anders worden het er simpelweg te veel. Zie in de bijlage de brief van deze ene woordvoerder

(i026) met ideeén voor het gesprek. Ik ben voornemens om een adviesformulier op te stellen om een datum in

de agenda van de minister te prikken. Lijkt mij goed als een van jouw collega’s ook aansluit, omdat het ook input is

voor het contourenplan PTSS.

Mocht ik nog iets moeten toelichten, dan kan je me altijd bellen!

Met vriendelijke groet,
mw. oep [(12e)][(Ove) _]

Beleidsmedewerker

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma Politiepersoneel
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)(2e)

(10)(2e) |@minjenv.nl Let op: dit is een nieuw e-mailadres

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
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To: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL| (10)(2e) \@minjenv.nl]  

From: (10)(2e)
- BD/DGPenV/PPM

Sent: 740: M

Subject: Gebeurtenis medewerker met PTSS

Received: Fri 1/10/2020 2:46:22 PM

Geachte heer Grapperhaus, beste Ferd,

Op 26 november 2019 heeft er een gesprek plaatsgevonden met de vakbondsvoorzitters en politiemedewerkers met
 

PTSS bij (10)(2e) lwaar wij bij waren. Eén van de medewerkers met PTSS was| 

 (10)(2e) (10)(2e)
 

 

(10)(2e)
 

 

 (10)(14)   
Gelet op uw betrokkenheid bij de politiemedewerkers met PTSS geef ik u in overweging om hem een steunbetuiging
te sturen.

 

(10)(2e)    
Groet

(10)(2e)

Met vriendelijke groet,

 

[(10)(2e)|[_ (10)(2e) |
Directeur Politie-organisatie & Middelen
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat- Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag |
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

al
www.rijksoverheid.nl/venj 

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Secretariaat, telefoonnummer (10)(2e)
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 To: (10)(2e) 0(2e) | BD/DGPenV/PPMIL__10)2e) _|@minjenv.ni};[_ ove)
| (10)(2e) }

l    

    
 

  
 

 

  

BD/DGPen (10)(2e) —_ |@minjenv.nl]
Ce: (10)(2e) |BD/DGPenV/Staf] (19)(2e)|@minjenv.nl] 
 

 

 

From: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP

Sent:
29:

Subject: Gesprek (10)(2e) .d. 15 januari 2020

Received: Tue 1/14/2020 3:29:11 PM

20200801 Nota gesprek met vertegenwoordigers medewerkers met PTSS.docx

Brief (10)(2e) [Dan kbetuiging ivm uitnodiging gesprek.pdf
 

 

 

[ (10)(2e) p)(2e) |,
Ik heb een nota opgesteld met feitelijke informatie over de casus van (10)(2e)

gesprek van morgen.

 

   
Morgenochtend van 9.00 tot 9.30 uur is er gelegenheid om hierover te spreken.
Hieronder ter informatie een aantal nieuwsberichten:

April 2018: https://www.politie.nl/nieuws/2018/april/21/00-korpschef-qelast-orienterend-onderzoek.html
Juli 2019: https://www.politie.nl/nieuws/201 9/juli/18/00-ontslag-voor-drie-politiemedewerkers.html
Bericht ANPV: https://www.anpv.nl/actueel/reactie-voorzitter-anpv-op-ontslag-oud-bestuursleden

 

 

n een advies voor het

https ://eenvandaag.avrotros.nl/item/oud-hoofd-juridische-zaken-politievakbond-anpv-weerspreekt-
 

beschuldigingen/
Met vriendelijke groet,

mw.oep [02e)][ (T0)(2e) |
Beleids med ewerker

 

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma Politiepersoneel
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)(2e)

(10)(2e) |@minjenv.nl Let op: dit is een nieuw e-mailadres

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
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Dep. VERTROUWELIJK

(10)(2e)}| (10)(2e) |
(10)(2e)|| (10)(2e) |

 

 
   

nota

 

Gesprek met vertegenwoordiger medewerkers met PTSS

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal

Politie en

Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147

2511 DP Den Haag
Postbus 20301

2500 EH Den Haag

www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon

(10)(2e)

(10)(2e)   

 

Toezegging
Na afloop van het AO politie op 19 december 2019 heeft minister Grapperhaus

gesproken met een aantal medewerkers met PTSS die op de publiekstribune
hadden plaatsgenomen. De minister heeft aangegeven graag met een

vertegenwoordiger van deze groep in gesprek te gaan. De aangewezen

vertegenwoordiger heeft op 27 december 2019 via e-mail een brief gestuurd naar

(10)(2e) _| (zie bijlage). woordvoerder [119120

Casus
 

(10)(2e)
 

Ley eey
 

 
 

(10)(1d)   

Datum

8 januari 2020

Projectnaam

Ons kenmerk

Dossiernummer

 

 
(10)(2e)

(10)(1d)   
Dep. VERTROUWELIJK 1Pagina 1 van 2
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Dep. VERTROUWELIJK Directoraat-Generaal

 

 
Politie en

Veiligheidsregio's

(10)(2e) Datum

(10)(1d)
8 Januan 2020

Ons kenmerk  
Advies politie
De politie adviseert om niet met betrokkene in gesprek te gaan. Zij geven twee

(10)(2e)redenen. 1 (10)(2e)

 

 

 (10)(14)
(10)(4d)    

Advies t.a.v. het gesprek op woensdag 15 januari 2020

De minister heeft aangegeven zich terug te trekken als het gaat om persoonlijke
casuistiek van medewerkers met PTSS. De minister wenst nog wel een gesprek te

hebben met medewerkers met PTSS en de vakbondsvoorzitters.

 

Ik adviseer om aan (10)(2e) aan te geven dat:

- de minister heeft besloten om individuele casuistiek vanaf nu verder aan

de korpschef te laten, maar graag nog een keer in gesprek gaat met

medewerkers met PTSS en de vakbondsvoorzitters.

- De vakbondsvoorzitters worden gevraagd om vakbondsleden met PTSS

mee te nemen die hun eigen verhaal kunnen/willen doen.

(voor ons: (10)(2e) zullen wij vragen om |(10)(2e)]| (10)(2e) |
tegen wie de minister heeft gezegd dat hij zijn dossier persoonlijk gaat

lezen en wil bespreken tijdens lunch, sowieso uit te nodigen)
- De vakbondsvoorzitter zullen daarbij als vertegenwoordigers van de

medewerkers optreden.
- Het staat (10)(2e) prij om bij de vakbondsvoorzitters namen

aan te leveren van medewerkers met PTSS die bij dit gesprek aanwezig
wensen te zijn. Het is dan aan de vakbondsvoorzitters om te beslissen.

 

 

 

 

  
 

-  Eventueel kan| (10)(2e) evraagd worden om de punten op

papier te zetten zodat deze meegenomen kunnen worden in het

contourenplan.

 

 

 (11)(1)   
Bijlagen:

- Brief
(10)(2e)

han minister Grapperhaus d.d. 27 december 2019
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From: (10)(2e) |BD/DBO/M&B
 

   
Required Attendees:

(10)(2e)
BD/DGPenV/PPM/PP

Optional Attendees: BD/DCOM/P&B

Location: Hugo de Grootzaal

Importance: Normal

Subject: Politievakbondsvoorzitters/nedewerkers met PTSS

Categories: Afspraak externen

Start Date/Time: Fri 2/7/2020 8:00:00 AM

End Date/Time: Fri 2/7/2020 9:00:00 AM
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To: (10)(2e) @hotmail.com' (10)(2e) @hotmail.com]
  

  

 

 

Cc: Postbus Directie Secretariaat DGPenV]| (10)(2g) I@minjenv.nl];| (0y(2e)_ | (10y(2e)

BD/DGPenV/PPM/PP] (10)(2e) @minjenv.nl]
From: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP

Sent: ur 1:28:08 PM

Subject: RE: Gesprek met Minister Grapperhaus over invulling contourenplan verbetering stelsel beroepsziekten, beroepsincidenten
en dienstongevallen

Received: Thur 1/23/2020 1:28:08 PM

Beste mevrouw |(10)(2e)|,
Dank voor uw bericht.

De medewerkers met PTSS zijn in dit gesprek de ervaringsdeskundigen als het gaat om het stelsel.

De minister stelt jullieaanwezigheid op prijs, omdat hij niet alleen graag van de vakbonden en de COR verneemt

hoe zij tegen het stelsel aankijken, maar juist ook van de medewerkers die ervaring hebben met het stelsel.

Het gaat om de persoonlijke ervaring van de medewerkers met het stelsel; waar ben je als medewerker tegenaan

gelopen, wat is goed gegaan, waar is verbetering mogelijk? Persoonlijke verhalen mogen gedeeld worden, maar de

minister wil geen druk op de medewerkers leggen. De medewerkers zijn vrij om te delen wat zij wensen en waar Zij
zich prettig bij voelen. Tijdens het gesprek zal zoveel als mogelijk rekening worden gehouden met de

gemoedstoestand van de medewerkers.

De vorm waarin het gesprek plaats zal vinden, wordt nog over nagedacht. Het zal waarschijnlijk een

rondetafelgesprek worden.

Het contourenplan is in ontwikkeling en kan nog niet gedeeld worden. Het zal zich richten op de medewerker die

schade heeft opgelopen door een beroepsziekte, beroepsincident of dienstongeval en op wat die medewerker nu

nodig heeft van de politieorganisatie om zich te kunnen richten op het herstel.

Ik hoop hiermee voldoende informatie te hebben gegeven.

Mochten er nog vragen opkomen, dan verneem ik dat graag.

Ook als er specifieke zaken zijn waar wij rekening mee kunnen/moeten houden.
Met vriendelijke groet,

mw.foep [10)2e)][ (10)(2e)_|
Beleidsmedewerker

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma Politiepersoneel
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)(2e)

(10)(2e) |@minjenv.nl Let op: dit is een nieuw e-mailadres

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

 

 

Van: | (10)(2e)|]:19"2)|<}_ (10(2e)_— [@hotmail.com>
Verzonden: donderdag 23 januari 2020 13:12

Aan: Postbus Directie Secretariaat DGPenV q (10)(2g) |@ minjenv.n|>
Onderwerp: Re: Gesprek met Minister Grapperhaus over invulling contourenplan verbetering stelsel beroepsziekten,

beroepsincidenten en dienstongevallen

Geachte mevrouw| (10)(2e)

 
 

 

 

 

(10)(2g)    
Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 23 for24, 2020 om 11:06 heeft Postbus Directie Secretariaat DGPenV< (10)(2g) l@ minjenv.nl> het

volgende geschreven:

 

 

Beste dames en heren,
De afgelopen periode heeft minister Grapperhaus gesproken met u; de politie, de vakbondsvoorzitters en

medewerkers met een beroepsziekte, waaronder vooral de politiemedewerkers met een posttraumatische

0050



stressstoornis (PTSS). De minister heeft samen met de korpsleiding, de vakorganisaties en de Centrale

Ondernemingsraad geconstateerd dat het stelsel verbetering behoeft. De minister heeft vier punten vastgesteld:
- Het stelsel mist eenvoud
- De druk op de medewerker moet worden weggenomen; de medewerker moet zich op het herstel kunnen richten

- Er moet tempo komen in de afhandeling
- Focus op re-integratie binnen de politie
De politie is in gezamenlijkheid met het departement bezig om een contourenplan op te stellen om het stelsel

beroepsziekten, beroepsincidenten en dienstongevallen te verbeteren. De evaluatie van dit stelsel en de hierboven

genoemde aandachtspunten worden hiervoor als input gebruikt.
Om nadere invulling te geven aan dit contourenplan nodigt de minister u uit om hierover van gedachten te

wisselen.

Het staat u vrij uw persoonlijke verhaal te delen. Hier zal vertrouwelijk mee om worden gegaan.

Locatie: Ministerie Justitie en Veiligheid, Turfmarkt 147, Den Haag, M.08.01 Hugo de Groot zaal. (U bent aangemeld

bij de receptie van het Ministerie; vergeet niet een geldig legitimatie mee te nemen).
Er is ook een vergaderverzoek aan u gestuurd, graag het verzoek deze te accepteren.
Met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet,

[(10)(2e)}| (10)(2e) |
Directiesecretaresse

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

Noord toren, etage 28 plek N.28.306

T: (10)(2e)

opie (10)(2e)

E-mail: ] (10)(2e) (@minjenv.nl
Op dinsdag afwezig

 

 

 

 

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit

bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt

met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Miunisterie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message

was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts
no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of

messages.

Ministry of Justice and Security
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To: (10)(2e) |. BD/DGPenV/PPM/PP[___(10)(2e)_ |@minjenv.nl]
From: (10)(2e) }) BD/DGPenV/PPM/PP

Sent: Mon 1/27/2020 11:20:40 AM

Subject: FW: PTSS/ (___(10)(2e)

Received: | a a
oe AM

RE Briefen bijlag (10)(2e) oft

Briefen bijlage (10)(2e) loft

Voor bijlage bij nota ptss

van:|_(10(2e)} _BD/DGPenv/PPM/PP
Verzonden: maandag6januari 2020 11:10

Aan:| — (10)(2e) |, [rover (2e)
Onderwerp: FW: PTSS/deheer|  (10)(2e)

Urgentie: Hoog

Halo)
Na het AO politie heeft de minister meerdere medewerkers met PTSS gesproken en zich bereid getoond om het

dossier van [(10)(2e)||__(10)(2e)_—_| persoonlijk in te zien. Zie in de bijlage de stukken die heeft opgestuurd. Nu

stel ik mijzelf daar zo bij voor dat we deze individuele zaak net zo aanpakken als die 3 zaken waarin de minister een

brief heeft gestuurd naar aanleiding van het roeien. Toen heeft, volgens mij, [“™2=) (10)(2e) | navraag gedaan en

een reactie opgesteld richting mij. Die reactie heb ik vervolgens verwerkt in een brief namens de minister. Lijkt dit

jou ook een goede wijze om met deze zaak om te gaan?
belt en mailt onze woordvoerder regelmatig en verwacht nu ook echt iets van ons op korte termijn, dus als

we dit met spoed op kunnen pakken, dan zou dat heel fijn zijn.
Daarnaast heeft de minister toegezegd om met een aantal PTSS’ers in gesprek te gaan, want hier werd hij om

gevraagd. De minister heeft aangegeven dat er 6én woordvoerder moet zijn voor al de medewerkers die bij het AO

aanwezig waren, anders worden het er simpelweg te veel. Zie in de bijlage de brief van deze ene woordvoerder

(10x26) fnet ideeén voor het gesprek. Ik ben voornemens om een adviesformulier op te stellen om een datum in

de agenda van de minister te prikken. Lijkt mij goed als een van jouw collega’s ook aansluit, omdat het ook input is

voor het contourenplan PTSS.

Mocht ik nog iets moeten toelichten, dan kan je me altijd bellen!

Met vriendelijke groet,

mwa oep [(10)(2e)][ (10)(2e) |
Beleids medewerker

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma Politiepersoneel
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)(2e)

(10)(2e) |@minjenv.nl Let op: dit is een nieuw e-mailadres

Vooreenveiligeen rechtvaardigesamenleving
 

0052



  

To: (10)(2e) }D/DGPenV/PPMI (10)(2e) — |@minjenv.nl];| (10)(2e)|.) (10)2e)
BD/DGPen e @minjenv.nl]
From: (10)(2e) }) BD/DGPenV/PPM/PP

Sent: on 5:01:18 PM

Subject: RE: Gesprek met Minister Grapperhaus over invulling contourenplan verbetering stelsel beroepsziekten, beroepsincidenten
en dienstongevallen

 

 

 

Received: Mon 1/27/2020 5:01:18 PM

Heb jullie beiden geappt over het telefoontje. Politie moet nog contact hebben met betrokkene.

Groet,
(10)(2e)

Van:| (10)(2e) |40)(2e) D/DGPenv/PPM

Verzor H 2020 17:53
 

Aan:|_(10)(2e) || (10)(2e) | BD/DGPenV/PPM/PP ;|_(10)(2e)|) BD/DGPenV/PPM/PP

Onderwerp: RE: Gesprek met Minister Grapperhaus over invulling contourenplan verbetering stelsel beroepsziekten,

beroepsincidenten en dienstongevallen

Prima lijn, zoals besproken telefoontje lijkt me goed in deze. Waarbij we aangeven dat de vertrouwelijkheid geborgd
wordt tav zijn dossier. Weten we wat er is gebeurd naar aanleiding van het contact wat de politie met hem heeft ?

Groet

(10)(2e) 

(11)(1)    J = T

 

[(10)(2e)|| (10)(2e) |
Directeur Politie-organisatie & Middelen
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat- Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag |
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)(2e) — |@minjenv.nil

www.rijksoverheid.nl/venj
  

 

Vooreenveiligeen rechtvaardigesamenleving
“

Secretariaat,telefoonnummer|_(10)2e)_ |
Van:| (10)(2e) || (10)(2e) | BD/DGPenV/PPM/PP < (10)(2e) =|@minjenv.n|>

Verzonden: maandag 27 januari 2020 13:09

  

 

   

Aan: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP<} (10)(2e) |@minjenv.nl>;| (10)(2e) ©)(2e) I. BD/DGPenV/PPM
q (10)(2e) — |@minjenv.nl> 
 

Cc:| (10)(2e) ») BD/DGPenV/Staf <| (19)(2e) [@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Gesprek met Minister Grapperhaus over invulling contourenplan verbetering stelsel beroepsziekten,

beroepsincidenten en dienstongevallen

(10)2e)|, m.i. helder. Ik ga er daarbij vanuit dat er geen originele stukken in het dossier zitten die weer terug
wil? Dat klinkt namelijk bijna zo.

Met vriendelijke groet,

[ (10)(2e) || (10y(2e) |
Programmamanager Politiepersoneel

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Turfmarkt 147 | 2511 DP| Den Haag
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Postbus 20301| 2500 EH | Den Haag

«poe (10)(2e)

T 070 370 38 62 (secretariaat)
(10)(2e) minjenv.nl

Van:| (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP <| (10)(2e) |@minjenv.nl>

Verzonden: maandag 27 januari 2020 12:01

Aan:| (10)(2e) |0)(2e) BD/DGPenV/PPM < (10)(2e) |@minjenv.nl>;

m(10)(2e) injenv.ni>

CC:| (10)(2e) >) BD/DGPenV/Staf<} (19)(2e) |@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Gesprek met Minister Grapperhaus over invulling contourenplan verbetering stelsel beroepsziekten,

beroepsincidenten en dienstongevallen

(10)(2e) |,

Ik stel de volgende beantwoording voor:

 

 
  

 (10)(2e) || (10)(2e) |BD/DGPenV/PPM/PP 

   

 

(11)(1)    
Met vriendelijke groet,

mw.if2d [(10)(2e) || (10)(2e) |
Beleidsmedewerker

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma Politiepersoneel
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)(2e)

(10)(2e) |@minjenv.nl Let op: dit is een nieuw e-mailadres

Vooreenveiligeen rechtvaardigesamenleving
 

 

Van: (10)(2e) _BD/DGPenV/PPM <q  (10)(2e) @ minjenv.n|>

Verzonden: maandag 27 januari 2020 11:39

Aan:| (10)(2e) |,| (10)(2e) | BD/DGPenV/PPM/PP < (10)(2e)  |@minjenv.nl>;|__(10)(2e)__ |BD/DGPenV/PPM/PP
4 (10)(2e)  |@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Gesprek met Minister Grapperhaus over invulling contourenplan verbetering stelsel beroepsziekten,

beroepsincidenten en dienstongevallen

Graag advies

 
 

 

  
 

 

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)
Van:| (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) mail.com>

Datum: maandag 27929 2020 11:36 AM

Aan: | (10)(2e) |-BD/DGPenV/PPM <{__(19)(2e)  |@minjenv.nl>
Onderwerp: Re: Gesprek met Minister Grapperhaus over invulling contourenplan verbetering stelsel beroepsziekten, beroepsincidenten en

dienstongevallen

 

 

 

 

(10)(2e)
(10)(2g)  

0054



 

| ox2e)
 

(10)(2e) [vere   (1oy(2e) |
 

(10)(2g)   
IWICT VITCNOCH]KE PTOET,

 

|(10(2e)||  (10)(2e) |
 

 

(10)(2e)

(10)(2e)
   

 

 

  

 
   
 
 

(10(2e) \@gmail.com

Op do 2342) 2020 om 10:47 schreef (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM <{__(19)(28)  (@minjenv.nl>:   
(10W2e)

Beste dames en heren,

De afgelopen periode heeft minister Grapperhaus gesproken met u; de politie, de vakbondsvoorzitters en medewerkers

met een beroepsziekte, waaronder vooral de politiemedewerkers met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). De

minister heeft samen met de korpsleiding, de vakorganisaties en de Centrale Ondernemingsraad geconstateerd dat het

stelsel verbetering behoeft. De minister heeft vier punten vastgesteld:

- Het stelsel mist eenvoud

- De druk op de medewerker moet worden weggenomen; de medewerker moet zich op het herstel kunnen richten

- Er moet tempo komen in de afhandeling

- Focus op re-integratie binnen de politie

De politie is in gezamenlijkheid met het departement bezig om een contourenplan op te stellen om het stelsel

beroepsziekten, beroepsincidenten en dienstongevallen te verbeteren. De evaluatie van dit stelsel en de hierboven

genoemde aandachtspunten worden hiervoor als input gebruikt.

Om nadere invulling te geven aan dit contourenplan nodigt de minister u uit om hierover van gedachten te wisselen.

Met vriendelijke groet,

[(10}(2e)]| (10)(2e) |,
Directeur Middelen Politie

Directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s

 

 

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusieveliyk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwyderen. De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

0055



 

To: (10)(2e) ff (10)(2e) ~—_— |@hotmail.com]
From: (10)(2e) E BD/DGPenV/PPM/PP
Sent: Mon 2/3/2020 8:39:19 AM

Subject: RE: Gesprek met Minister Grapperhaus over invulling contourenplan verbetering stelsel beroepsziekten, beroepsincidenten
en dienstongevallen

Received: Mon 2/3/2020 8:39:19 AM

  

Beste mevrouw |(10)(2e)|,
Het streven is om het gesprek om 10.00 uur af te ronden. Maar als de agenda van de minister dat toelaat, wat ik

niet verwacht, kan het een beetje uitlopen.
Met vriendelijke groet,

mw.fne} [(10)22)][ (10)(2e)_|
Beleidsmedewerker

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma Politiepersoneel
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)(2e)

(10)(2e) |@minjenv.nl Let op: dit is een nieuw e-mailadres

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

 

Van:| (10)(2e)

Verzonden: donderdag 30 januari 2020 16:29

Aan:|__(10)(2e)__|- BD/DGPenv/PPM/PP
Onderwerp: Re: Gesprek met Minister Grapperhaus over invulling contourenplan verbetering stelsel beroepsziekten,

beroepsincidenten en dienstongevallen

(10)(2e)

 

(10)(29)   (10)(2e)
 

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 23404, 2020 om 14:28 heeft{ _(10)(2e) |BD/DGPenv/PPM/PP4 (10)(2e)_ |@minjenv.nl> het volgende

geschreven:

  

Beste mevrouw |(10)(2e)|,
Dank voor uw bericht.

De medewerkers met PTSS zijn in dit gesprek de ervaringsdeskundigen als het gaat om het stelsel.

De minister stelt jullieaanwezigheid op prijs, omdat hij niet alleen graag van de vakbonden en de COR

verneemt hoe zij tegen het stelsel aankijken, maar juist ook van de medewerkers die ervaring hebben

met het stelsel.

Het gaat om de persoonlijke ervaring van de medewerkers met het stelsel; waar ben je als medewerker

tegenaan gelopen, wat is goed gegaan, waar is verbetering mogelijk? Persoonlijke verhalen mogen

gedeeld worden, maar de minister wil geen druk op de medewerkers leggen. De medewerkers zijn vrij
om te delen wat zij wensen en waar Zij zich prettig bij voelen. Tijdens het gesprek zal zoveel als

mogelijk rekening worden gehouden met de gemoedstoestand van de medewerkers.

De vorm waarin het gesprek plaats zal vinden, wordt nog over nagedacht. Het zal waarschijnlijk een

rondetafelgesprek worden.

Het contourenplan is in ontwikkeling en kan nog niet gedeeld worden. Het zal zich richten op de

medewerker die schade heeft opgelopen door een beroepsziekte, beroepsincident of dienstongeval en

op wat die medewerker nu nodig heeft van de politieorganisatie om zich te kunnen richten op het

[(19)(28)
Ik hoop hiermee voldoende informatie te hebben gegeven.

Mochten er nog vragen opkomen, dan verneem ik dat graag.

Ook als er specifieke zaken zijn waar wij rekening mee kunnen/moeten houden.

Met vriendelijke groet,

mw. joe [codertf_(royeyy”
0056

 

 



Beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma Politiepersoneel
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)(2e)

(10)(2€) |@minjenv.nl Let op: dit is een nieuw e-mailadres

 

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

 

 

Van:| (10)(2e) |[(1nyee| (10)(2e) l@ hotmail.com>
Verzonden: donderdag 23 januari 2020 13:12

Aan: Postbus Directie Secretariaat DGPenV q (10)(2g) |@ minjenv.n|>
Onderwerp: Re: Gesprek met Minister Grapperhaus over invulling contourenplan verbetering stelsel beroepsziekten,

beroepsincidenten en dienstongevallen

  

 

 

 

(10)(2e)

(10)(2g)   
(10)(2e) |} (10)(2e)

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 2340124 2020 om 11:06 heeft Postbus Directie Secretariaat DGPenV

< (10)(2g) |@minjenv.nl> het volgende geschreven:

 

  

Beste dames en heren,
De afgelopen periode heeft minister Grapperhaus gesproken met u; de politie, de vakbondsvoorzitters

en medewerkers met een beroepsziekte, waaronder vooral de politiemedewerkers met een

posttraumatische stressstoornis (PTSS). De minister heeft samen met de korpsleiding, de

vakorganisaties en de Centrale Ondernemingsraad geconstateerd dat het stelsel verbetering behoeft.

De minister heeft vier punten vastgesteld:
- Het stelsel mist eenvoud
- De druk op de medewerker moet worden weggenomen; de medewerker moet zich op het [(70)(2e) |
kunnen richten
- Er moet tempo komen in de afhandeling
- Focus op re-integratie binnen de politie
De politie is in gezamenlijkheid met het departement bezig om een contourenplan op te stellen om het

stelsel beroepsziekten, beroepsincidenten en dienstongevallen te verbeteren. De evaluatie van dit

stelsel en de hierboven genoemde aandachtspunten worden hiervoor als input gebruikt.
Om nadere invulling te geven aan dit contourenplan nodigt de minister u uit om hierover van

gedachten te wisselen.

Het staat u vrij uw persoonlijke verhaal te delen. Hier zal vertrouwelijk mee om worden gegaan.

Locatie: Ministerie Justitie en Veiligheid, Turfmarkt 147, Den Haag, M.08.01 (10)(2e) | zaal. (U
bent aangemeld bij de receptie van het Ministerie; vergeet niet een geldig legitimatie mee te nemen).
Er is ook een vergaderverzoek aan u gestuurd, graag het verzoek deze te accepteren.
Met vriendelijke groet,
Met vriendelijke groet,

[(10)(2e)|| (10)(2e) |
Directiesecretaresse

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

Noord toren, etage 28 plek N.28.306

T: (10)(2e)

apie (10)(2e)

E-mail:| (10\(2e) |@minjenv.nl
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Op dinsdag afwezig
 

Veiligheid en Justitie. Recht raakt mensen.

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te

melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden

van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this

message was sent to you by mistake, you are requested to infonn the sender and delete the

message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent

in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit

bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt

met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Miunisterie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message

was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts
no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of

messages.

Ministry of Justice and Security
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To: (10)(2e) |,
|(10)(2e) | - BD/DGPenV/PPM/PP[__(10)(2e)__ |@minjenv.nl]

From: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP

Sent: Wed 2/5/2020 7:28:21 AM

Subject: RE: Aangepaste versie voorbereiding gesprek minister 7 februari

Received: Wed 2/5/2020 7:28:21 AM

 

Dank voor je snelle reactie!

Van:| (10)(2e) || (102) | - BD/DGPenV/PPM/PP

Verzonden: dinsdag 4 februari 2020 18:13

Aan: BD/DGPenV/PPM/PP

Onderwerp: RE: Aangepaste versie voorbereiding gesprek minister 7 februari

(10)(2e)|, Een paar opmerkingen.

(10)(2e)

Aanstaande vrijdag is het gesprek met de minister en de vakorganisaties, COR, politie en medewerkers met PTSS over het

contourenplan.
Met bijgaande memo wijst de politie mij op de risico’s om met, specifiek deze, medewerkers met PTSS in gesprek te gaan. Een

aantal van deze medewerkers heeft namelijk nog een zaak lopen tegen de politie. Deze medewerkers verwachten wellicht van het

gesprek dat de minister in de individuele zaak een toezegging doet, terwijl de minister in principe alleen wil horen wat zij nodig

hebben in het stelsel, kijkend naar hun ervaring ermee. Het kan dus van belang zijn om de verwachtingen van het gesprek te

managen door vooraf een inleiding te geven over de bedoeling van het gesprek. De inleiding kan door jou gedaan worden, maar

wellicht past het beter als de minister dit doet, omdat hij de uitnodigende partij is.

Ik stel de volgende hoofdlijnen van de inleiding voor als de minister het woord zal voeren:

 

 

 

 

(11)(1)   
lk geefje in overweging om bovenstaande via DBO of zelf per e-mail met de minister af te stemmen voor vrijdag. Zoals je hieronder

kunt lezen wil ook [:10»20)] (10)(2e) |een minuutje met de minister hebben. Wellicht kunnen we de noodzakelijkheid daarvan op

deze wijze afvangen.
Met vriendelijke groet,

mw. fo} [(79)22) || (10)(2e) |
Beleidsmedewerker

 

 

 

Metvriendelijke groet,

[ (10)(2e) || (10)(2e) |
Programmamanager Politiepersoneel

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Turfmarkt 147 | 2511 DP| Den Haag

Postbus 20301| 2500 EH | Den Haag

cbacove)|
T 070 370 38 62 (secretariaat)

[_(10)(2e)— |@minjenv.nl
Van:| (10)(2e) |, R.- BD/DGPenV/PPM/PP <| (10)(2e) |@minjenv.nl>

Verzonden: dinsdag 4 februari 2020 16:58

 

 

 

 

0059



 

 

Aan:} (10)(2e) || (10)(2e) | BD/DGPenv/PPM/PP < (10)(2e)  |@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Aangepaste versie voorbereiding gesprek minister 7 februari

Urgentie: Hoog

(10)(2e) |,benjeakkoord met onderstaande voorstel aan| (10)(2e) |P

Concept

(10)(2e)

Aanstaande vrijdag is het gesprek met de minister en de vakorganisaties, |19x2eJ, politie en medewerkers met PTSS over het

contourenplan.

Met bijgaande memo wijst de politie mij op de risico’s om met, specifiek deze, medewerkers met PTSS in gesprek te gaan. Een

aantal van deze medewerkers heeft namelijk nog een zaak lopen tegen de politie. Deze medewerkers verwachten wellicht van het

gesprek dat de minister in de individuele zaak een toezegging doet, terwij! de minister in principe alleen wil horen wat zij nodig
hebben in het stelsel, kijkend naar hun ervaring ermee. Het kan dus van belang zijn om de verwachtingen van het gesprek te

managen door vooraf een inleiding te geven over de bedoeling van het gesprek. De inleiding kan door jou gedaan worden, maar

wellicht past het beter als de minister dit doet, omdat hij de uitnodigende partij is.

Ik stel de volgende hoofdlijnen van de inleiding voor als de minister het woord zal voeren:
 

(11)(1)    
Ikgeefje in overweging om bovenstaande via DBO of zelf per e-mail met de minister af te stemmen voor vrijdag. Zoals je hieronder

kunt lezen wil ook [i120 | (10)(2e) leen minuutje met de minister hebben. Wellicht kunnen we de noodzakelijkheid daarvan op

deze wijze afvangen.
Met vriendelijke groet,

mw.foieh [(10)(2e) || (10)(2e) |
Beleidsmedewerker

 

  
 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma Politiepersoneel
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

cc) a
.

(10)(2e) |@minjenv.nl

Voor een veilige en rechtvaardigesamenleving

Van: | (10)(2e) | (10)(2e) )(2e) K (10)(2e) |@politie.nI>
Verzonden: dinsdag4 februari Z020 16:04

Aan:| (10)(2e) L BD/DGPenV/PPM/PP <| (10)(2e) |@minjenv.nl>

cc: (10)(26)Re) | (10)(2e) l@ politie.nI>;

Onderwerp: FW: Aangepaste versie voorbereiding gesprek minister 7 februari

Hoi [(10)(26),
Bijgaand nog een korte memo vanuit PDC Dienst HRM ten aanzien van vrijdag. Dit komt neer op wat wij vanochtend ook al hebben

aangeven.

verder kunnen we inhoudelijk niet ingaan op dossiers vanwege privacy. Als het lukt zou graag de minister 5 minuten voor tijd
even influisteren waar de risico’s zitten.

Met vriendelijke groet,

 

   

  
 

(10)(2e) |@politie.nl>  
 

 

0060



 

[Covey] _(10)(2e)

Beleidsadviseur

Politie | Directie HRM | team Arbeidszaken

Parlementair/Actualiteiten
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag

Postbus 17107, 2502 CC Den Haag

cfifel— (10)(2e)] E| (10)(2e) @politie.n|

Disclaimer

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bylagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van

de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een

geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-

mailbericht (en bylagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en

phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn
vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd
waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
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To: (10)(28) __|- BD/DBO/ADVIES[__(10)(2e) _|@minjenv.nl]
From: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP

Sent: Wed 2/5/2020 2:37:23 PM

Subject: Gesprek 7 februari contourenplan beroepsziekten etc.

Received: Wed 2/5/2020 2:37:23 PM

20200204 voorbereiding voor minister tbv gesprek PTSS.docx

Agenda gesprek 7 februari over contourenplan beroepsziekten beroepsincidenten en dienstongevallen.docx

 

 

 

Hoi,
Ik heb je vandeweek gesproken over het gesprek van aanstaande vrijdag 9.00-10.00 met cor, bonden en PTSS’ers

over contourenplan beroepsziekten, beroepsincidenten en dienstongevallen. Ik zou nog wat wijzigingen doen in de

nota. Die heb ik doorgevoerd.
 

(11}(1)

(111) [Ik wil daarom de minister de memo van de politie en een agenda met een inleidende spreektekst
|

~“meegeven, waarmee hij iedereen op hetzelfde level kan krijgen. Om te voorkomen dat de PTSS’ers verwachten dat

hij iets in hun individuele zaak kan betekenen.

Er zijn daarom twee documenten die ik nog in de bijlagen bij het dossier wil voegen in digijust.
Zou jij dit kunnen doen? Ik kan er zelf niet in en ik wou in ieder geval met jou afstemmen dat dit in de pijplijn zit.

Met vriendelijke groet,

mw.joep [C0y(2e)][ (10)(2e) |
Beleids med ewerker

  

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma Politiepersoneel
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)(2e)

(10)(2e) |@minjenv.nl Let op: dit is een nieuw e-mailadres

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

 

0062



To: (10)(2e) | - BD/DBO/M&BI(10(2e)|@minjenv.nl]
From: (10)(2e) }) BD/DGPenV/PPM/PP

Sent: Wed 2/5/2020 3:24:23 PM

Subject: Mountainbiken minister in vrije tijd

Received: Wed 2/5/2020 3:24:23 PM

Beste [ioel,

 

De minister heeft tiidens het werkbezoek aan het trainingscentrum van de politie in Viaardingen aan

(10)(2e) fan de politie aangegeven een keer met hem te willen mountainbiken in privé tijd. Het mountainbiken doen Zij

doorgaans met een groep medewerkers met PTSS. Zonder een oordeel te kunnen geven over hoe serieus dit

verzoek is geweest, geef ik je hierbij het nummer van |(19)2e)]|
minister.

Met vriendelijke groet,

mw.foep [(0)2e) || (40\2e) |
Beleidsmedewerker

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma Politiepersoneel
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)(2e)

(10)(2e) |@minjenv.nl Let op: dit is een nieuw e-mailadres

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

 

|om eventueel door te geven aan de
 

 

0063



 

   

To: (10)(2e)}|(10)(2e) ff (10)(2e) hotmail.com]
Bec: (10)(2e)

(oyze)
BD/DGPenV/PPM/PP{__(102e) _ |@minjenv.nl];

o\(2e)

BD/DGPenV/PPM] _(0)(2e) __ |@minjenv.nl]; [(19)(2e)le) +|BD/DGPenV/PPBT/DG eae| (10)(2e) |@minjenv.nl]  

From: (10)(2e) _) BD/DGPenV/PPM/P
Sent: Mon 2/17/2020 3:34:53 PM

Subject: RE: aanvulling overleg 07/02/2020

Received: Mon 2/17/2020 3:34:53 PM

Beste|(

 

Onderstaande e-mail heb ik in goede orde ontvangen. Ik zal ervoor zorgdragen dat de e-mail wordt doorgeleid naar

minister Grapperhaus.

Nogmaals dank voor jouw deelname aan het gesprek.
Met vriendelijke groet,

mw.foeh [(10)2e)|| (10)(2e)_|
Beleidsmedewerker

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma Politiepersoneel
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301 | 2500 EH

a
Den

n Haag
[doyeey
J

“ice @minjenv.nl

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

 

Verzonden: zondag 9 februari 2020 20:46

Aan: Postbus Directie Secretariaat DGPenV

cc: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP

Onderwerp: aanvulling overleg 07/02/2020
 

(10)(2g)   
0064



 

 
(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2g)   
 

 (10)(2g)   
 

 (10)(29)   
 

 
froze  r0,2¢| (10)(2g)   

0065



(107

 

(10)(2g)   
 

   
 

   
 

 

 

(10)(2g)

(10)(2g)

Hoogachtend,

(102e)|] (10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(29)   

0066



 

To: woxze]{ — (10)(2e) ff (10)(2e)|@ziggo.nl]   
 

Bcc: (10)(2e) || (10)(2e) | BD/DGPenV/PPW/PPI___(10)(2e)__ |@minjenv.nl]; [_(10)2e)

BD/DGPenV/PPM]_(10)(2e) _—_ |@minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/PP

Sent: on 3:44:39 PM

Subject: RE: Zie bijlage

Received: Mon 2/17/2020 3:44:39 PM

Beste [1120],
Ik zal ervoor zorg dragen dat jouw e-mail in zijn volledigheid (met bijlage) wordt doorgeleid naar minister

Grapperhaus.

Nogmaals dank voor jouw deelname aan het gesprek.
Ik wens jullie alle goeds.
Met vriendelijke groet,

mw. [(10)(2e) | (10)(2e) |
Beleidsmedewerker

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma Politiepersoneel
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)(2e)

(10)(2e) |@minjenv.nl Let op: dit is een nieuw e-mailadres

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

 

)(2e)
 

 

 

  Van: [:o»2e) (10)(2e) |
Verzonden: zondag 9 februari 2020 15:50

Aan: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP

Onderwerp: Zie bijlage

Geachte mevrouw]| (10)(2e)
|,

 

  

(10)(2g)   EE
ESTES ES

ere

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)
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From: (10)(2e) |BD/DBO/M&B  

    
 

 

 

   
 

   

Required Attendees: BD/DBO/BP&E;| = (10)(2e)_—/- BD/DGPenV/PPM/PP; (10)(2e)

BD/DCOM/P&B

Optional Attendees: | (10)(2e) | BD/DGPenV/PPM; DG Secretariaat Politie - DGPenvV; (10)(2e)

BD/DGPenV/ALG/Algemeen

Location: Epe/Ossenweg 10/restaurant "De Ossenstal"

Importance: Normal

Subject. FYSIEK> Wandelen met medewerkers met PTSS

Categories: Minister van Justitie en Veiligheid WERKBEZOEKEN

Start Date/Time: Wed 7/8/2020 1:00:00 PM

End Date/Time: Wed 7/8/2020 3:15:00 PM

0068



To: Secretariaat- Minister van Justitie en Veiligheid] (19)(29) |@minjenv.nl]  

Ce: oes) BD/DCOM/P&BI__ (1022) |@minjenv.ni];[__(10)(2e)_ | BD/DGPenV/PPM/PPIL_(10)(2e)_|@minjenv.nl] From: (10)(2e)], |

- BD/DBO/BP&E

Sent: Mon 3 )24ID0D0 9:25:58 AM

Subject: RE: Roeien met medewerkers met PTSS>>regatta 9 mei 12:00-16:00 uur

Received: Mon 2/24/2020 9:25:59 AM

Beste [120],
Volgens de agenda is de minister op 9 mei met verlof. Weet jij of hij in het buitenland is? Indien niet, zou hij dan

bereid zijn om mee te roeien?

Hoor graag.

Groet, |(10)(2e)

Van: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP <} (10)(2e)

Verzonden: maanriae
24 februari 2020 10:03

@ minjenv.n|>

.

- BD/DBO/BP&E <j (19)(2e) |@ minjenv.n|> 
BD/DCOM/P&B< —(10)(2e)— |@minjenv.nl>
  

(10)(2e) |,

Ik heb vanochtend vernomen dat de minister wordt uitgenodigd om mee te roeien met een regatta op 9 mei van

12.00 tot 16.00 uur. Er doen 100 mensen met PTSS/burn-out mee.

Kan de minister op die datum? Daarmee kan onderstaand verzoek vervallen.
Met vriendelijke groet,
 

mw..foe} [(19)(2e)][- (10)(2e) |
Beleidsmedewerker
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma Politiepersoneel
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301

eo
2500 EH

La
Den

saad

(10)(2e) |@minjenv.nl Let op: dit is een nieuw e-mailadres

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

 

Van: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP

Verzonden: woensdag 19 februari 2020 15:25

 
Aan: |“2)|, |(10)(2e)], - BD/DBO/BP&E <|(10)(2e) |(@ minjenv.n|>
cc (10)(2e) BD/DCOM/P&B <__(102e) — |@minjenv.nl>
 

Onderwerp: Roeien met medewerkers met PTSS

Ha| (10)(2e) |,

De tour du PTSS continues@ De minister heeft aangegeven in de zomer weer te willen gaan roeien met de

medewerkers met PTSS. Hetzelfde idee als de vorige keer. Zou je met naar een datum kunnen kijken?
Ik heb begrepen dat de minister ook wenste te mountainbiken in Viaardingen. Ik heb de contactgegevens van

van der Have (de politieagent aan wie de minister dit heeft toegezegd) al met [912+] gedeeld. Volgens mij vond de

minister het wel aardig om dat in het kader van werk te doen, maar kan ook privé. Wellicht kunnen we er in het

kader van werk nog iets mee met communicatie.

Ik hoor het graag.
Met vriendelijke groet,

mw. foe [(79)2e)][ (10)(2e) _|
Beleids medewerker

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma Politiepersoneel
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301

a
2500 EH

ie
Den

n Haag~

(40)(2e)
(10)(2e) |@minjenv.nl Let op: dit is een nieuw e-mailadres

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

 

0069



 

To:

From:

Sent:

(10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PPI__(10)(2e) |@minjenv.nl]

Wed 2/26/2020 10:46:19 AM

 
Subject: Re: aanvulling overleg 07/02/2020

Received: Wed 2/26/2020 10:46:35 AM

Geachte mevrouw]| (19)(2e)

 

  
 

   
 

  
  

(10)(2g)

(10)(2g)

( (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2g)

(10)(2g)

(10)(2e)   
0070



 

(10)(2g)   
 

(10)(2g)   
mvég,

(10)(2e)|| (10)(2e)

(10)(2e) 

 

Van:| = (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP

Verzonden: maandag 17 februari 2020 16:34

aan; (018) [(0,2e)
Onderwerp: RE: aanvulling overleg (10)(2e)
Beste

Onderstaande e-mail heb ik in goede orde ontvangen. Ik zal ervoor zorgdragen dat de e-mail wordt doorgeleid naar minister Grapperhaus.

Nogmaals dank voor jouw deelname aan het gesprek.
Met vriendelijke groet,

mow fovizh[aoi2e1]| (10)(2e)

Beleidsmedewerker

 

   

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s

0071



Programma Politiepersoneel
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301 | 2500 EH |Den Haag

“pape
(10)(2€) |@minjenvnl

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

 

Van: (10)(2e)

Verzonden: zondag 9 februari 2020 20:46

Aan: Postbus Directie S ecretariaat DGPenV

  
 

 

 

 
 

CC:| (10)(2e) > BD/DGPenV/PPM/PP

Onderwerp: aanvulling overleg (10)(2e)

Geachte,
Naar aanleiding van de bespreking met de Minister van afgelopen (10)(2e) wil ik u verzoeken onderstaand

aan zijne Excellentie te doen toekomen.

Met vriendelijke groet,
(10)(2e)

(10)(2g)

(10)(2e)

(10)(29)

(10)(2e)

(10)(2e)   
0072



 

 (10)(2g)   
 

   
 

  
 

 

(10)(2g)

(10)(2e)

(10)(2g)

(10)(2g)   
0073



 

(10)(2g)   
Hoogachtend,

 

(10)(2e)    
 

(10)(2g)    
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelyk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat

aanvaardt geen aansprakelikheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met nisico's verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no lability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

0074



BD/DGPenV/PPM/PP]_(10)(2e) |@minjenv.nl] 

  Dminjenv.nl];
 

 (10)(2e) |[ (102
  

To: (10)(2e)

Cc: (10)2e) |0)(2e) BD/DBO/ADVIES]__(10)(2e)

BD/DGPenV/Stafl_(10)(2e)  |@minjenv.nl];|_ (10)(2e)
|| ¢   (2e)

BD/DGPenV/ALG/Algemeen|_(19)(2e) |@minjenv.nl]

e)

10)(2e) | BD/DGPenV/PPM/PPI___(70)(2e)  |@minjenv.nl];[_(10)(2e) | (10)(2e)

[(10)(2e)} BD/DGPenV/PPMI___(10)(2e)__ |@minjenv.nl]; [4929(2e)

Subject: RE: werkstroom Brief Nationale ombudsman PTSS bij politie is niet akkoord bevonden en geretourneerd door Minister van

From: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL

Sent: Tue 3/10/2020 7:56:14 PM

JenV

Received: Tue 3/10/2020 7:56:14 PM

 

(11)(1)    
Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

(10)(2e)Van: (10)(2e) |__|- BD/DGPenV/PPM/PP minjenv.nl>
 

Datum: dinsdag 10 mrt. 2020 20:51

 

 (10(2e) || (10)(2e) | BD/DGPenV/Staf 
Aan: Grapperhaus, F B.J. - BD/AL q (10)(2e) (@minjenv.nl>

Kopie: |(19)(2e)}0)(2e) BD/DBO/ADVIES4 _(10)(2e)_ |(@minjenv.nl>,
(10)(2e)   

 

(10)(2e) |@minjenv.nk>,| (19)(2e) ]0)(2e)
 

 

@minjenvnl>,{ (10)(2e) |[ (10(2e) bD/DGPenV/PPM/PP<
BD/DGPenV/PPM < (10)(2e) \@minjenv_nl>. |2p)(2e) BD/DGPenV/ALG/Algemeen <| (10)(2e) \@minjenvnI>
Onderwerp: RE: werkstroom BriefNationale ombudsman PTSS bj politie is niet akkoord bevonden en geretourneerd door Minister van

 

JenV

Beste Ferd,

 

Bijgaand de aangepaste reactie op de brief van de Nationale ombudsman.

Ik verneem graag of deze versie akkoord is.

Met vriendelijke groet,

mw. foed [(7)/2e)][_ (10)(2e) _|
Beleidsmedewerker

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma Politiepersoneel
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

| (10)2e)

(10)(2e) |@minjenv.n! Let op: dit is een nieuw e-mailadres

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

 

 

Van: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL 4 (10)(2e)

Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 20:48

 

  

|@minjenv.nl>

 

Aan:| (10)(2e) | |BD/DGPenV/PPM/PP < (10)(2e) |@minjenv.nl>

CC:|(192e02e) + |BD/DBO/ADVIES <|_(10)(2e)_ |@minjenv.nl>;|_ (10)(2e)
 

 
 

   
(10)(2e)  @minjenv.nl>; (10)(2e) |, (10)(2e)
   

BD/DGPenV/PPM/PP <

BD/DGPenV/PPM <4 _(10)(2e)__ |@minjenv.nl>}

(10)(2e) BD/DGPenV/Staf
 

 (10)(2e)  |@minjenv.nl>;| (10)(2e) by2e)
 

 

BD/DGPenV/ALG/Algemeen<| (10)(2e) @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: werkstroom Brief Nationale ombudsman PTSS bij politie is niet akkoord bevonden en geretourneerd door Minister

van JenV

0075



 

Graag nu eerst de aanfepaste versie aan mij voorleggen] (10)(2e) |Zo werkt dat.   

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)
 

Van:| = ((10)(2e) = |- BD/DGPenV/PPM/PP <|_(10)(2e)  |@minjenv-nl>
Datum: dinsdag 10 mrt. 2020 20:33

Aan: Gr. thaus, F.B.J. - BD/AL 4 (10)(2e) @minjenv.nl>

Kopie: |(19)2eb)(2e) | - BD/DBO/ADVIES <_(10)(2e) |@minjenv.nl>.| (10)(2e) }{s| |(10)(2e) |BD/DGPenV/Staf

(10)(2e) minjenv.ni>. | (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP <|__(10)(2e) _— |@minjenv.nl>.| (10)(2e) |oy2e) -

BD/DGPenV/PPM <__(19)(2e7—jzummmyenval>|_—(10)(2e) D/DGPenV/ALG/Algemeen < (10)(2e) |(@mmnyenv-
Onderwerp: werkstroom BriefNationale ombudsman PTSS bij politie is niet akkoord bevonden en geretourneerd door Minister van JenV

  

      

    

Beste Ferd,

 

(11}(1)   
Daarnaast zal ik de overige wijzigingen in de tekst overnemen.

De definitieve versie wordt morgenvroeg nog aan de korpschef voorgelegd zodra ik een akkoord heb ontvangen op

de gewijzigde tekst.

Met vriendelijke groet,

 

mw.[(10)(2e)][ (10)(2e) |
Beleids med ewerker
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma Politiepersoneel
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[| (oye) |
(10)(2e) |@minjenv.n! Let op: dit is een nieuw e-mailadres

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

 

Van: (10)(2e) @minvenj.nl (10)(2e) @ minvenj.nl>

Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 19:53

Aan: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP<| (10)(2e) |@minjenv.nl>

Onderwerp: DigiJust: werkstroom Brief Nationale ombudsman PTSS bij politie is niet akkoord bevonden en geretourneerd door

Minister van JenV

 

 

De werkstap Eindparaaf van werkstroom Brief Nationale ombudsman PTSS bij politie is niet

akkoord bevonden en geretourneerd door Minister van JenV.

 

 

(10)(2e)

(11)(1)   
0076



 

(11)(1)   
Dit is een automatisch gegenereerd bericht, hierop kan niet gereageerd worden. Bij vragen neem

contact op met een key-user of de servicedesk.
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To: (10)(2e) _|- BD/DGPenW/Staff_(102e)_ |@minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/PP

Sent: Wed 3/11/2020 3:09:55 PM

Subject: FW: PTSS/ de heer

Received: Wed 3/11/2020 3:09:56 PM

RE Briefen bijlage (10)(2e) loft
Briefen bijlage (10)(2e) loft
Brie (10)(2e) Dankbetuiging ivm uitnodiging gesprek.pdf

 

 

 

 

 

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/PP < (10)(2e) \@minjenv.nl>
 

Datum: maandag 0694) 2020 11:10 AM

Aan: (10)(2e) | [«10)(2e) (10)(2e) E| (10)(2e) @politie.nI>
Onderwerp: FW: PTSS/deheer|__(10)(2e)

Hao

  

  

Na het AO politie heeft de minister meerdere medewerkers met PTSS gesproken en zich bereid getoond om het dossier van | (10)(2e) |
 

(10)(2e) |
 

persoonlijk in te zien. Zie in de bijlage de stukken die |(19)(2e)| heeft opgestuurd. Nu stel ik mijzelf daar zo bij voor dat we deze individuele zaak net

zo aanpakken als die 3 zaken waarin de minister een brief heeft gestuurd naar aanleiding van het roeien. Toen heeft, volgens mij, [2e}foxe
(10)(2e)| navraag gedaan en een reactie opgesteld richting mij. Die reactie heb ik vervolgens verwerkt in een brief namens de minister. Lijkt dit

jou ook een goede wijze om met deze zaak om te gaan?

(10)(2e)| belt en mailt onze woordvoerder regelmatig en verwacht nu ook echt iets van ons op korte termijn, dus als we dit met spoed op kunnen

pakken, dan zou dat heel fijn zijn.

Daarnaast heeft de minister toegezegd om met een aantal PTSS’ers in gesprek te gaan, want hier werd hij om gevraagd. De minister heeft

aangegeven dat er één woordvoerder moet zijn voor al de medewerkers die bij het AO aanwezig waren, anders worden het er simpelweg te

veel. Zie in de bijlage de brief van deze ene woordvoerder[__(10)(2e) Inet ideeén voor het gesprek. Ik ben voornemens om een

adviesformulier op te stellen om een datum in de agenda van de minister te prikken. Lijkt mij goed als een van jouw collega’s ook aansluit,
omdat het ook input is voor het contourenplan PTSS.

Mocht ik nog iets moeten toelichten, dan kan je me altijd bellen!

Met vriendelijke groet,

[(10)(2¢)|. [r1or2e)]] (70)(2e) |
 

 

(10)(2e)
 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s

Programma Politiepersoneel

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)(2@) |@minjenv.nl Let op: dit is een nieuw e-mailadres

 

 

Vooreen veilige en rechtvaardige samenleving
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To: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/PPI[___(10)(2e) _ |@minjenv.nl]

Cc: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid[ (19)(@9) @minjenv.nl]
From: —_[(12)2e)], [(102e)], - BD/DBO/BP&E

Sent: Thur 6/11/2020 7:56:18 AM

Subject: RE: Agendaoverleg MJenV 2020.06.10>>>wandelen PTSS Zwolle 8 juli

Received: Thur 6/11/2020 7:56:19 AM

Ha [onze

Ik zie wat ruimte maar weet niet of dat gebruikt mag worden.

(10)(2e)|: kan het iets vroeger? (n.b. afstand Den Haag
- Zwolle 1 uur + 45 minuten)

 

Groet, | (10)(2e)

 

Van:| = (10)(2e) |- BD/DGPenV/PPM/PP 4 (10)(2e) |@minjenv.nl>

Verzonden: donderdag 11 juni 2020 09:50

Aan: [(10)2e)), - BD/DBO/BP&E <{(102e) |@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Agendaoverleg MJenV 2020.06.10

Hi [(10)(2e) |,

Kan het wandelen met medewerkers met PTSS ook eerder op de dag plaats hebben?

Groet

 

Van: Protocol MinJenV NL - DBO 4 (10)(2g) |@minjenv.nl>
Verzonden: woensdag 10 juni 2020 17:38

Aan: [02], {(10)(2e)), - BD/DBO/BP&E <{(10)(2e) |@minjenv.nl>;| (10)(2e) |, [0922]- BD/DEIA/IBP 4 (10)2e)_ |@minjenv.nl>; Secretariaat -

Minister van Justitie en Veiligheid q (10)(2g) |@minjenv.nl>;| (10)(2e) || (10)(2e) | - BD/DBO < (10)(2e) — [@minjenv.nl>{ (10)(2e)

[__(0j(2e) _]BD/DBO/ADVIES q_(10)(2e) _|@minjenv.nl>;| —(10)(2e) __|- BD/DCOM/P&B< __(10)(2e) _|@minjenv.nl>|_(10)(2e) _|
(10)(2e) BD/DBO < (10)(2e) @minjenv.nl>;| (10)(2e) |- BD/DCOM <(10)(2e)|(@minjenv.nl>;|__(10(2e)_ | -

Foe (10)(2e) [@minjenv.nl>;|_(10)(2e)_|- BD/DCOM/P&B <q _(19)(2e) |@minjenv.nl>;| (10)(2e) |

BD/DBO/BP&E4 —_(10)(2e) | [@minjenv.nl>;| (10)(2e) L BD/DBO/M&B <|(102e)|@ minjenv.ni>;| _(19)(2e) _|-
BD/DBO/BP&E<4 (10)(2e) |@minjenv.nI>; (10)(2e) | BD/DBO/M&B (10)(2e)|@minjenv.nl>j (10)(2e) + BD/DCOM/P&B

ane
|@ minjenv.nl>; Protocol MinJenV NL- DBO < (10)(2g) |@minienv.nl>

cc: (10)(2e) |BD/DSenJ/BenD < (10)(2e) |@minjenv.nl>; DGSenB - Staf < (10)(2g) |@minjenv.nl>; (10)(2e) |, (10)(2e) BD/KS
(10)(2e)  |@nctv.minjenv.nl>;| (10)(2e) IBD/DGPenV/PPBT/PBO <|__(10)(2e)_ |@minjenv.nl>;| _ (10)(2e) | BD/DRB/RG

(10)(2e) |@ minjenv.nl>; (10)(2e) |, S. - BD/DGPenV/Staf < (10)(2e) |@ minjenv.nl>; Postbus Werkbezoeken- DGPenV
(10)(2e) |@ minjenv.nl>; NCTV Staf- NCTV <4 (10)(2e) |@nctv.minjenv.nl>; DWJZ Parlementair

(10)(2g) |@minjenv.nl>;|(10)(2e)||_(10)(2e)_|BD/DRC/CV4 _(10)(2e)_ |@minjenv.nl>;| (10)(2e)|| (10)(2e) + |BD/DCOM/P&B

(10)(2e) |@minjenv.nl>;|(12e)} | (10)(2e) BD/DSenJ/J4 (10)(2e) |@minjenv.nl>; (10)(2e) |. BD/
(10)(2e) —_ |@minjenv.nl>;| (10)(2e)|] (10)(2e) |BD/DCOM/P&B <_(10)(2e)_ |@minjenv.nl>;|"™2),| (10)(2e) 3D/DGPenV/PPM/EBF

(10)(2e) |@minjenv.nl>: cany20)|, M.L. - BD/DRB <(10)(2e) |@ minjenv.nl>: Secretariaat-Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

oy2h@ minjenv.n|>; Secretariaat - secretaris-generaal JenV < (10)(2e) |@ minjenv.nl>; Secretariaat - Minister voor

echtsbescherming 4 (10)(2g) |@ minjenv.nl>; (10)(2e) IB D/DGM/BDGM/Flex
(10)(2e)  |@minjenv.nl>; BD/CLUSTER SG/DBO/ADVIES< (10)(2e) I@minjenv.nl>;|  (10)(2e)__|- BD/DBO

(10(2e)_|@minjenv.nl>4 (10)(2e) |BD/DVB/BA<q __(10)(2e)_— [@minjenv.ni>} —_(10)(2e)_—_|- BD/DFBC/FBC
(10)(2e) |@minjenv.nl>;| —_ (10)(2e)

Eee
creny set (10)(2e) |@minjenv.nl>;| (10)(2e) ’D/NCSC/SK

(10)(2e) — |@minjenv.nl>;| ee)|[72e) | BD/DII/BKI <|(10X2e)|@minjenv.nl>;| _(10)(2e) | BD/DEIA/EU
(10)(2e) @ minjenv.nl>: (10)(2e) | (10)(2e) | BD/DBO/Integriteit < (10)(2e) [@minjenv.nl>; (10)(2e) | |

BD/DGPenV/PPM/PP4 _(10)(2e)_ |@minjenv.n[>:|("e)], |(10)(2e)|BD/DGRR/DSK<(10)(2e) @minjenv.nI> (10)(2e)

BD/DCOM/C&R<_(10)(2e)— [@minjenv.nI>4 (10)(2e) BD/DCOM/C&R<q —(10'2e), = [@minjenv-nb>;]_ (10)(2e)

[ores }D/DCOM/P&BY —_(10)2e) — |@minjenv.nl>;{ (10)2e) | —|BD/DCOM/PRB4 (1922) |@minjenv.ni>| _19)(2e)

BD/DCOM/C&R4 __(10)(2e)_ |@minjenv.nl>;| _(10)(2e) |BD/DCOM/P&B <_(10)(2e) |@minjenv.nl>;| (10)(2e) py2e)| - BD/DCOM/P&B

<| (10)(2e) |@minjenv.nl>;| (10)(2e) + |BD/DCOM/P&B <_(10)(2e)_ |@minjenv.ni>
Onderwerp: Agendaoverleg MJenV 2020.06.10

 

 

       
    

  
      
    

          
  

 

     

  

   

               
  

     
     

A

A

A

AN

A

A

A_A

  

 rs)
 

  

    

     A_N_A_A        A
  
 

  
  

  
  

   

       
    

  

0079



L.S.

Bijgaand treft u de conclusies aan van de besproken agendaverzoeken met de minister van Justitie en Veiligheid op 10

juni 2020:

UITNODIGINGEN
 

16 juni 2020

Voor het reces

 buiten verzoek

 

[ (10)(2e)|| (40)(2e) |
   n.t.b. juni

(10)(2e)

29 juni 2020

(10)(2e)

Week 44

25 november

 

 buiten verzoek

(10)(2e)    
WERKBEZOEKEN (mondelinge follow-up)

14 juni

8 juli

 

 buiten verzoek   
werkbezoek roeien met medewerkers met PTSS: omdat roeien wegens corona

maatregelen niet mogelijk zal zijn wordt dit werkbezoek aangepast naar

Wandelen met medewerkers met PTSS, de locatie wordt Zwolle. Het werkbezoek

mag 2 uur duren.

Met vriendelijke groet,
(10)(2e)

(TOVze)

Chef Kabinet en Protocol JenV

(10)(2e)

0080
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To: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PPI,_ (10)(2e)  |@minjenv.nl]

Ce: (10)(2e) || (10)(2e)_|- BD/DGPenV/Staf|___(10)(2e)__ |@minjenv.nl]
From: —|(10)(2e)/,|(10)(2e)(2e) |
Sent: Thur 6/11/2020 8:32:58 AM

Subject: RE: Werkbezoek minister 8 juni 15.00-17.00 [#4111]

Received: Thur 6/11/2020 8:33:44 AM

Hallo

Ik heb hier nog geen reactie of KC aansluit, cq aan kan sluiten op8 juli.

Ik proef uit jouw mail dat minister sowieso wil gaan en niet wacht of KC kan?

Groet|(10)(2e)|
Van:| (10)(2e) } — |BD/DGPenV/PPM/PP| (10)(2e) @minjenv.nl]

Verzonden: donderdag 11 juni 2020 10:27

Aan: |(10)(2e)|, [(10)(2e)py(2e) |
CC:|_ (10)(2e) (10)(2e) |BD/DGPenvV/Staf
Onderwerp: Werkbezoek minister 8 juni 15.00-17.00

Hi

De minister heeft akkoord gegeven op het wandelen met de medewerkers in Zwolle op 8 juli. Ik heb een verzoek gedaan om het bezoek te

vervroegen en dat is gehonoreerd. Het is nu van 15.00 tot 17.00 uur.

In twee uur kan je veel doen. Willen jullie een voorstel doen voor een programma?
De minister heeft in ieder geval interesse in gesprekken met de medewerkers. Wellicht daarvoor, in combinatie met het wandelen, minimaal

een uur voor vrij houden? Ik hoorde vanford{ — (10)(2e) dat het buddyproject nieuw is. Wellicht mooi om hier ook iets over te vertellen.

Hebje voor mij uiterlijk 26 juni een voorstel? Ik heb ook de praktische gegevens nodig zoals adres, parkeergelegenheid, aanwezigen,

bijzonderheden etc.

Met vriendelijke groet,

mwah) {(i02e)] | (10)(2e)

Beleidsmedewerker

  

   
 

 

 

 

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s

Programma Politiepersoneel
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)(2e)

(10)(2e) |@minjenv.nl

 

 

Vooreen veilige en rechtvaardige samenleving

 

 

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan

het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Disclamer

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en byjlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van

de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een

geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddelliyjk te informeren en het e-

mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
0082

  



Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en

phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn
vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd
waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
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Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Directoraat-Generaal

Politie en

Veiligheidsregio’s
Minister van Justitie & Veiligheid

Turfmarkt 147

2511 DP Den Haag
Postbus 20301

2500 EH Den Haag

www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon

Nn
I

ota (10)(2e) minvenj.nl
Wandelen met medewerkers met PTSS

Datum

2 juli 2020

 

Ons kenmerk

2962955

Dossiernummer

1. Doel nota

U nader te informeren over
uv

 
2. Aanleiding, gevraagde actie(s) en advies
- Kennisnemen van de informatie over het werkbezoek;
- Kennisnemen van relevante achtergrondinformatie voor dit werkbezoek.

3. Toelichting op het advies

Aanleiding voor dit werkbezoek:

Op 22 februari 2019 heeft u een werkbezoek gebracht aan het bureau voor

agenten met PTSS in Poortugaal. Tijdens dit werkbezoek heeft u gesproken met

politiemedewerkers met PTSS die meedoen met de DMRC: de Dutch Marines

Rowing Challenge. Door te roeien, kunnen ze beter omgaan met hun stress en

emoties. Op 16 januari 2020 was u aanwezig bij de viering van het jubileum van

het prikkelarme politiebureau in Poortugaal en het roeien in Rotterdam.

U heeft tijdens dit werkbezoek toegezegd om weer een keer met hen te gaan

roeien. In verband met de coronacrisis ligt het roeien stil, dus dit is niet mogelijk.
Daarom is er een ander project (wandelen) gevonden waar medewerkers met

PTSS veel aan hebben.

Werkbezoek:

U gaat tiidens dit werkbezoek wandelen met politiemedewerkers uit] (10)(2e)|
(10)(2e)  Zij hebben tot nu 2 keer geroeid en daarna zijn zij vanwege de corona

gaan wandelen. Het is hierdoor een sociale en hechte groep geworden. Ondanks

dat er vanaf 1 juli weer geroeid zou kunnen worden verkiezen zij voor dit bezoek

het wandelen. Dit zodat er meer ruimte is voor het gesprek.

 

(10)(2e)

(10)(2e)   
Praktische informatie:

De groep vertrekt vanaf het Pannenkoekhuis De Ossenstal, Ossenweg 10, 8161

PZ in Epe. Indien gewenst bestaat na het wandelen de mogelijkheid om daar in

besloten kring nog te zitten en wat te nuttigen.
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Ondersteuning: Directoraat-Generaal

 

 

 

Tijdens uw werkbezoek wordt u ambtelijk ondersteund door DG Politie & Politie en
,

Veiligheidsregio’s[ (102) |[ (10)(2e) | en dossierhouder Lovee),
Velligheldsredio's

Aanwezigen van politie: vanuit de korpsleiding (mee; yanuit het roeien zijn Datum
en @oied[__G26) J (initiatiefnemer roeien en prikkelarm

alae

bureau- heeft u eerder ontmoet) aanwezig.
Ons kenmerk

Namens de| (10)(2e) zal aansluiten.
enG2A35

 

 

Medewerkers met PTSS: | (iox2ze)] Loe) ], (oye) | [0929] (twijfelt nog),
(10)(2e) |, Loe) ] [Hovey],[0 e) 7] [royize)], [(10)(2e)| [ON 2e) J], fonc2d) [(Coyezey], [Crore2e)]

(70y2e)], [nee] | (10)(2e) F [roy@e] [(10)(2e) ] [(10)(2e) | [(710)(2e) J,

 

 

  

  

 
 

Achtergrondinformatie:

Programma Bijzondere zorg

Projecten als het roeien en het wandelen vallen onder de reikwijdte van het

Programma Bijzondere Zorg. Dit programma richt zich onder andere op

bijzondere zorg voor de politiemedewerker en zijn relaties voor hulpyragen en

informatie over aandoeningen gerelateerd aan de politietaak, waaronder

beroepsziekten en de gevolgen van dienstongevallen. Daarnaast wordt ingezet op
het creatief herplaatsen en re-integratie.

Mentale zorglijn
In het plan van aanpak verzuim! en in het Akkoord arbeidsvoorwaarden sector

politie 2018-2020 is specifiek aandacht voor de zorg en ondersteuning van

medewerkers met PTSS, In dat kader is een specifieke zorglijn PTSS politie
ingericht naast de reeds bestaande mentale zorglijn. Om de medewerker zoveel

mogelijk te ontzorgen, meer kwaliteit, eenduidigheid en snelheid in de processen
aan te brengen, wordt het huidige meldpunt PTSS doorontwikkeld naar een

meldpunt voor beroepsziekten, beroepsincidenten en dienstongevallen. Dit

meldpunt helpt medewerkers met het doorlopen van de verschillende

processtappen, die nodig zijn voor de erkenning van een aandoening als

beroepsziekte of beroepsincident en de toepassing van de rechtpositie in dat

kader.

Vernieuwing stelsel beroepsziekten, beroepsincidenten en dienstongevallen

Op dit moment zijn wij met de politie, vakorganisaties en de COR in overleg over

de uitwerking van de contouren voor de verbetering van het stelsel

beroepsziekten, beroepsincidenten en dienstongevallen. Het streven is om het

stelsel aan het einde van het jaar uitgewerkt te hebben waarna verankering
daarvan in de regelgeving volgt. Ook zullen afspraken worden gemaakt over de

uitvoering van het nieuwe stelsel en over het overgangsbeleid. U heeft

aangegeven hierover tweemaandelijks met de korpsleiding in gesprek te gaan.

 

Voor het afdoen van de lopende (oude) restschadezaken is een plan opgesteld.
Over dit plan vindt afstemming plaats met de vakorganisaties en COR. Voorstel is

om gesprekken te plannen met deze medewerkers om het contact te herstellen

en te bekijken welke zorg en ondersteuning (bijv. financieel en re-integratie) zij
eventueel nodig hebben. Vervolgens heeft de medewerker de keuze om binnen

het huidige stelsel te blijven (ruim smartengeld, maar strenge beoordeling
restschade) of om met de werkgever te kijken naar de uitgangspunten voor het

nieuwe stelsel (uitbreiding aanspraken en beoordeling van (rest)schade naar

redelijkheid en billijkheid).

4. Politieke en bestuurlijke context

 

+ Kamerstukken II, vergaderjaar 2017-2018, 29 628, nr. 777.
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e Op 1 juli 2020 heeft u aan de Tweede Kamer de contouren voor een Directoraat-Generaal

verbeterd stelsel beroepsziekten, beroepsincidenten en dienstongevallen Politie en
_,

aa ngeboden. Veiligheidsregio’s

e Op 15 juni 2020 heeft u in het kader van een Schriftelijk Algemeen
Overleg 92 Kamervragen over de brief met de contouren voor een

Datum

verbeterd stelsel beantwoord.
a0) CED

Ons kenmerk

2962955

5. Communicatie

Dit is een besloten bijeenkomst. Mede vanwege de recente gebeurtenis binnen dit

team.

6. Afstemming
Het werkbezoek is tot stand gekomen door afstemming tussen DGP&V, DCOM,

DBO, Bestuursondersteuning Nationale Politie.

7. Bijlagen
1. Tweede Kamerbrief contouren verbeterd stelsel beroepsziekten,
beroepsincidenten en dienstongevallen
2. Factsheet PTSS
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To: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP[__(10)(2e) |@minjenv.nl]
0From: BD/DGPenV/PPBT/PBO

Sent: ue 020 7:15:44 AM

Subject: RE: werkbezoek minister Grapperhaus en

Received: Tue 7/7/2020 7:15:44 AM

Hoi (10x22),
Ja ik zal het voor zowel| (10)(2e) | als de Minister in ibabs zetten.

Als het goed is moet de Minister het ook in hard copy hebben. Dus je hebt kans dat [rrxze] bij je op de lijn komt.

Groeten

Van:| (10)(2e) | — |BD/DGPenv/PPM/PP
Verzonden: dinsdag 7 juli 2020 09:10

Aan (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: RE: werkbezoek minister Grapperhaus en

Hi (ayes)|Geen probleem! Was meer voor jou vervelend dat je het adres nog niet had.

In de bijlage heb ik het dossier gevoegd. Zou je dat in de ibabs van en van minister Grapperhaus willen

zetten? Alvast dank!

Met vriendelijke groet,

mw.fop [(79)/22)][ (10)(2e) |
Beleidsmedewerker

 

  

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma Politiepersoneel
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)(2e)

(10)(2e) |@minjenv.nl

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

 
 

 

  Van: (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO4 —(10)(2e)_~—— |[@minjenv.nI>
Verzonden: maandag6juli 2020 10:59

Aan:{_(10)2e)| | BD/DGPenv/pPM/PP4 _(10)2e)_ |@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: werkbezoek minister Grapperhaus en| (19)(2e)

Hoi [70120
Thanks. Ik zie de verwarring al, ik dacht dat het in Zwolle zou zijn.

heeft zeer druk schema vandaag. Mocht het te lang duren dan kan je haar rechtstreeks mailen met het

verzoek er z.s.m naar te kijken. Ik zit nl niet fysiek bij haar dus je kan haar gewoon zelf mailen.

Veel dank en excuus!

Groet| (10)(2e)

Van:| (10)(2e) || BD/DGPenV/PPM/PP <| (10)(2e) |@minjenv.nl>

Verzonden: maandag6juli 2020 10:53

Aan;| (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO q___(10(2e)_— [@minjenv.n|>
Onderwerp: FW: werkbezoek minister Grapperhaus en| (10)(2e) {ray
Hi | (10)(2e) |,

Zie hieronder de mail met het adres: Pannenkoekhuis De Ossenstal, Ossenweg 10, 8161 PZ in Epe. Het dossier

komt er nog aan. Heeft| (10)(2e) |nog niet naar gekeken in Digijust.

Groet,
(10)(2e)

Van: (10)(2e) j BD/DGPenV/PPM/PP
Verz A

juli 2020 14:16

Aan! (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO < (10)(2e) |@ minjenv.nl>; |(192e), |(10)(2e)|, - BD/DBO/BP&E

<{(10)(2e) [@minjenv.n|>
Onderwerp: FW: werkbezoek minister Grapperhaus en| (10)(2e)

Beste| (10)(2e) | en [amcel,
Zie hieronder alvast de informatie die ik heb ontvangen over het werkbezoek van het wandelen met medewerkers

met PTSS. Ik giet het nog even in een nota en zal die de lijn door laten gaan langs| (10)(2e) |en de minister.

aq} (10)(2e) |als ik jou de nota stuur, zou je die dan in de Ibabs van} (10)(2e) |en de minister willen zetten?

Met vriendelijke groet,

mw. for) [(70)2e)][ (10)(2e) |
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Beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma Politiepersoneel
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

eae
erence

(10)(2e) |@minjenv.nl

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

 

 

Van:| (102) | (toe) _—_—*(19)(2e)_—_|@polltie.nI>
Verzonden: donderdag Z juli 2020 13:20

Aan: (10)(2e) } BD/DGPenV/PPM/PP<|_ (10)(2e) |@minjenv.nl>;

[(10)(2e)},](10)(2e)py(2e) ssH(10)(2e)-——|@politie.nl>

    
 

 (10)(26)}, [(10y(2eypyze) kf (40)(2e) | @pollitie.nl>;
  

 

   

     
 

cc: | |(10)20)2e) H _(10)(2e) ——- |@poolitie.nl>;| (10)(2e)|, (10)(2e) }(2e) | _(10)(2e)_—— [@politie.nI>
Onderwerp: werkbezoek minister Grapperhaus en| (10)(2e) {rox2e}
Goedemiddag,
Naar aanleiding van het werkbezoek het volgende:

- Het is wenselijk wanneer het bezoek niet in uniform zal plaatsvinden.
- Het adres is: . Daar is volop parkeergelegenheid en daar zullen

wij iedereen opwachten om vervolgens met elkaar te gaan wandelen. Indien gewenst bestaat na het wandelen de

mogelijkheid om daar in besloten kring nog te zitten en wat te nuttigen.
- Het is op woensdag8 juli 2020 van

Algemeen:
De collega’s in (10)(2e) hebben tot nu 2 keer geroeid en daarna zijn we met hen vanwege de corona gaan wandelen. Het is

een sociale en hechte groep geworden. Ondanks dat er vanaf 1 juli weer geroeid zou kunnen worden verkiezen zij voor dit bezoek

het wandelen. Dit zodat er meer ruimte is voor het gesprek.

(10y(2e1 |)(2e) Hier hebben we met de groep op 3 juni bij stil gestaan
en afscheid van hem genomen op de plek waar normaliter de sloep lag.
Namens het roeien zijn en ik er. Namens| (10)(2e) Fal (10)(2e) | [ (10)(2e) | aansluiten. Ik hoor het graag

wanneer er vragen zijn.
(ouze (10)(2e)

 

 

 

 

 

 

 

 

(10)(2e)   
(10)(2e)

Werkdagent Ove
F

ai, do, vrij

Politie | Rotterdam | Bedrijfsvoering | Blauwe Haven Rotterdam

Hofhoek2, 3176 PD Poortugaal

Disclaimer

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van

de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De infonnatie m dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouweliyk van aard zijn en binnen het bereik van een

geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddelliyk te informeren en het e-

mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en

phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn
vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd
waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
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 To: (10)(2e) _|ispyder- ee tempehCc: (10)(2e) (10)(2e)
| BD/DGPenV/PPM/PP]__(19)(2e) ~~ @minjenv.nl]

From: (10)(2e) }) GPenV/PPM/PP

Sent: Thur 7/9/2020 8:52:25 AM

Subject: RE: vervolg wandeltocht..

Received: Thur 7/9/2020 8:52:25 AM

Hi | (10)(2e) |],

Doe ik. Het is niet gebruikelijk/officieel geregeld dat iemand een horloge krijgt als i (10)(2e) Jin dienst bent, maar

het is wellicht iets voor die specifieke eenheid. Ik laat het uitzoeken.

Overigens heeft de minister ook toegezegd aan (diegene die ook over het horloge begon) om bij hem terug te

komen op de verstrekking van een insigne aan gewonde politieagenten, want dat vond de minister een goed idee.

heeft al aangegeven dat daar naar gekeken kan worden zodra de bijzondere zorg is ingericht. Ik zal de

informatie hierover ook opnemen in de nota.

Groet,

(10)(2e)
Van:| (10)(2e) prc - BD/DGPenV/ALG/Algemeen

Verzonden: donderdag 9 juli 2020 10:12

Aan: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP

Onderwerp: vervolg wandeltocht..

Hoi [i702],
Was goed bezoek gisteren in Epe.
Ik had na afloop nog contact met Ferd en hij wil graag op het dossier van| (10)(2e) || (10)(2e) | (10)(2g)

aov2e)]een uitleg van de KL hoe dit nu precies zit. Ik heb ook haar telefoonnummer. Daarnaast was er blijkbaar een

(10)(2e) bij de politie had gewerkt, nu eruit is en wat hem erg dwars zat is dat hij geen horloge heeft

gekregen (blijkbaar krijg je dat als Jef coe) Jin dienst bent?). kun je deze 2 zaken uitzoeken en nota voor minister

maken?

Dank, | (10)(2e)
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 To: (10)(2e) | firoy2ey] (10)(2) __|@politie.nt] 

 From: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP

Sent: ur :50:46 AM

Subject: Werkbezoek minister Grapperhaus- wandelen met medewerkers met PTSS

Received: Thur 7/9/2020 9:50:47 AM

Hi[ova]hr1s de minister op werkbezoek geweest in Epe. We hebben daar gewandeld met medewerkers met PTSS. De

minister heeft veel verschillende medewerkers gesproken en heeft nu behoefte aan aanvullende informatie op de

volgende punten.
y Medewerker [(10)(2e)]{(10)(2e)|: de minister ontvangt graag een uitleg van de KL hoe het nu precies zit met deze

casus

Vy frovee} (geen achternaam gekregen); insigne voor gewonde politiecagenten; de minister ontvangt graag

informatie/visie van de politie over dit idee, zodat de minister hier op terug kan komen bij|
V fronael heeft geen horloge gekregen na} (10)(2e) In dienst te zijn geweest. Is geen 4

oy es
beleid ‘volgens [ioe

| (10)(2e) |, maar wellicht specifiek voor in die eenheid? 5)Heb ik uitgevraagd bij|\{1>%e|
Zou je willen reageren op de eerste twee punten zodat ik de minister daarover kan informeren?

Alvast dank.

Met vriendelijke groet,

mw.ifoed [(19/(2e)|| (10)(2e) |
Beleidsmedewerker

  
 

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma Politiepersoneel
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301

a
2500 EH

ee
Den

sala
~(40)(26)
(10)(2e) |@minjenv.nl Let op: dit is een nieuw e-mailadres

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
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Antwoorden op vragen minister JenV n.a.v. gesprekken met politiemedewerkers met PTSS

De minister heeft behoefte aan aanvullende informatie op onderstaande twee punten:

e Medewerker [(19)2e) | [(10y(2e)): de minister ontvangt graag een uitleg van de KL hoe het nu

precies zit met deze casus;

. (geen achternaam gekregen); insigne voor gewonde politieagenten; de minister ontvangt

graag informatie/visie van de politie over dit idee, zodat de minister hier op terug kan komen

bijffoved

(oe)1) casus[(10)2e)|[(10)20))
Er is in deze casus nog geen sprake van ontslag, gaathaay (10)(2e) in.

Er is volop contact met én zorg voor haar. In september (nadat alle partijen terug zijn van vakantie)
vindt gezamenlijk overleg plaats.

oxeh2) insigneé voor gewonde politieagenten
Het korps heeft hier in 2018 uitgebreid onderzoek naar gedaan. De toenmalige korpschef achtte het

destijds te vroeg voor zo’n insigne. Belangrijke redenen waren dat het PTSS-dossier nog niet ap orde

was en dat de organisatie hier nog niet op was ingericht. Wat ook meespeelde bij dé beoordeling is

dat bij psychische verwondingen, zoals PTSS, veel nazorg nodig is als het verzoek wordt afgewezen.
Defensie heeft hier extra HRM-medewerkers voor.

Op dit moment heeft de politie het PTSS-dossier beter op orde. Het programma Bijzondere Zorg is

ingesteld als tijdelijke hulpstructuur voor de staande organisatie om te komen tot verbetering van

processen. Dit programma richt zich vooral op collega’s en oud-collega’s met een erkende

beroepsziekte en/of een erkend dienstongeval. De insigne voor gewonde politieagenten is een

onderwerp waar het programma mee aan de slag zal gaan. Gezien de impact van zo’n beetje alle

onderwerpen waar dit programma zich op richt, is zorgvuldigheid van groot belang. Zodra het

programma Bijzondere Zorg ruimte heeft om dit onderwerp op te pakken zal dat worden gedaan.

0091



 
 

 To: | (10)(2e) |0)(2e) BD/DGPenV/PPM[___(10)(2e)_ |@minjenv.nl]; [_(10)(2e) (10)(2e)

BD/DGPenV/PPM/PP]__(10)(2e)__ |@minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/PP
Sent: Wed 9/2/2020 8:42:38 AM

Subject: Opvolging werkbezoek wandelen Epe

Received: Ned 9/2/2020 8:42:38 AM

Bijlage 2 brief) (10)(2e)

Nota opvolging wandelen met medewerkers met PTSS (digijust).docx

 

  
 

 

 

[(10)(2e)p)(2e) L
De (10)(2e heeft aangegeven een horloge te gaan regelen voor] (10)(2e) _|. Aan ons

is gevraagd hierover nog

niets richting| (10)(2e) [te communiceren en terughoudend te zijn. Ze willen het‘een ene laten zijn. Ik heb een

terughoudende zinsnede opgenomen in de brief richting|'29|en voor de minister een paar zinnen hierover opgenomen in de nota.

Ik verneem graag z.s.m. of jullie akkoord zijn met de nota en de brief.

Groet,
(10)(2e)
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Minister van J&V

Nota Wandelen met medewerkers met PTSS

Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Directoraat-Generaal

Politie en

Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147

2511 DP Den Haag
Postbus 20301

2500 EH Den Haag

www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon

(10)(2e)

T

(10)(2e)
 

Datum

18 augustus 2020

Ons kenmerk

3008501

Dossiernummer

 

1. Doel nota

U naar aanleiding van uw werkbezoek in het kader van de

Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS) van 8 juli 2020 in Epe te

informeren over een aantal dossiers van medewerkers met wie u

gesproken heeft.

Informatie over casussen en ideeén van medewerkers met PTSS

ideeén van deze medewerkers. De informatie is als volgt.

  

(10)(2e)} | (10)(2e)
De politie geeft aan dat er in deze casus nog geen sprake is van ontslag.
(10)(2e)} | (10)(2e) gaat| (10)(2e) lin. Er is volgens de politie volop
 

contact met- en zorg voor{(10)(2e)|[In september (nadat alle partijen terug

zijn van vakantie) vindt gezamenlijk overleg plaats.

WO2e)|(10)(2e)fered |(10)¢20)]
Horloge

fioveee) heeft aangegeven dat hif_(10)(2e) | bij de politie heeft gewerkt en dat

medewerkers een horloge krijgen a 2ij | (10)(2e) || (10)(2e) |bij de politiein dienst

zijn. Deze heeft hij niet gekregen en dat zit hem dwars. De politie geeft
aan dat het een gedateerd gebruik is van de eenheid| —_(10)(2e)_— om
een medewerker na} (10)(2e) lienst een horloge te geven. Ook landelijk is

het op dit moment niet formeel geregeld dat iemand een horloge krijgt

zodra|(10)(2e)f in dienst.
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(10)(2e) Directoraat-Generaal

Politie en

Veiligheidsregio's

(10}(24 (10)26)|
Datum

(10\.24(10)¢26) 18 augustus 2020

Ons kenmerk

5 Par 3008501

Insigne voor gewonde politieagenten

Daamaast heeft fired het idee van een insigne aan gewonde politieagenten

bij u neergelegd. De politie geeft aan dat het korps hier in 2018 uitgebreid
onderzoek naar gedaan heeft. De toenmalige korpschef achtte het

destijds te vroeg voor zo’n insigne. Belangrijke redenen waren dat het

PTSS-dossier nog niet op orde was en dat de organisatie hier nog niet op

was ingericht. Wat ook meespeelde bij de beoordeling is dat bij

psychische verwondingen, zoals PTSS, veel nazorg nodig is als het

verzoek wordt afgewezen. Defensie heeft hier extra HRM-medewerkers

voor.

Politie geeft aan het PTSS-dossier beter op orde te hebben. Het

programma Bijzondere Zorg is ingesteld als tijdelijke hulpstructuur voor

de staande organisatie om te komen tot verbetering van processen. Dit

programma richt zich vooral op collega’s en oud-collega’s met een

erkende beroepsziekte en/of een erkend dienstongeval. Het insigne voor

de slag zal gaan. Gezien de impact van zo’n beetje alle onderwerpen waar

dit programma zich op richt, is zorgvuldigheid van groot belang. Zodra

het programma Bijzondere Zorg ruimte heeft om dit onderwerp op te

pakken zal dat volgens de politie worden gedaan.

 
 

Vervolg

 
 

Bijlage 1: Brief aan (10)(2e)

Bijlage 2: Brief aan ((10)(2e) |]
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To: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM]}__(10)(2e) ~~ @minjenv.nl];| (10)(2e)|) (10)(2e)

BD/DGPen € @minjenv.nl] 

 

  

From: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP

Sent: e 9:08:09 AM

Subject: RE: Opvolging werkbezoek wandelen Epe

Received: Wed 9/2/2020 9:08:09 AM

Hi [(10}@e)],
(10)(2e) |heeft naar aanleiding van het gesprek met [(10)2e)] en de minister gevraagd om contact op te nemen met de

| (10)(2e) |Ik heb contact opgenomen met de PA|__(10)(2e)bn het verzoek gedaan om het
 

uit te zoeken. Bestuurszaken Korpsstaf heb ik vervolgens geinformeerd dat ik contact had opgenomen met| (10)(26) |
n.a.v. gesprek tussen | (10)(2e) | en [(192e)]. Toen leek de lucht alweer geklaard en stuitte ik niet op weerstand.

Groet,
(10)(2e)

Van:| (10)(2e) |o)(2e) | BD/DGPenv/PPM
Verzonden: woensdag 2 september 2020 10:48

Aan;| (10)(2e) | | BD/DGPenv/PPM/PP ; (10)(2e)
|| (10)(2e) | BD/DGPenV/PPM/PP

Onderwerp: RE: Opvolging werkbezoek wandelen Epe

Hoi (10)@e)],
Op zich eens met de opgestelde documenten. (11)(1)

(11)(1)

Is dit het resultaat dan van het gesprek DG KC en minister ?

Dus was zelf nog even benieuwd naar de achtergrond gezien je eerdere mails hierover.

Alvast dank gr

(10)(2e) |
Van: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP<| (10)(2e) |@minjenv.nl>

Verzonden: woensdag 2 september 2020 10:43

(10)(2e) |,Aan:| (10)(2e) /0)2e) BD/DGPenV/PPM < (10)(2e) |@minjenv.nl>; (10)(2e) | BD/DGPenV/PPM/PP
q  (10)(2e) [@minjenv.nl>

Onderwerp: Opvolging werkbezoek wandelen Epe

 

 

 

 

 

 

      

 

  

     

 

 

  
[(10)(2e)p)(2e) |,

De| (10)(2e) heeft aangegeven een horloge te gaan regelen voor} (10)(2e) |. Aan ons is gevraagd hierover nog

niets richting dhr. |(1°X2e)| te communiceren en terughoudend te zijn. Ze willen het ‘een verrassing’ laten zijn. Ik heb een

terughoudende zinsnede opgenomen in de brief richting {exe} en voor de minister een paar zinnen hierover opgenomen in de nota.

Ik verneem graag z.s.m. ofjullie akkoord zijn met de nota en de brief.

Groet,
(10)(2e)
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To: (10)(2e) _|- BD/DGPenV/PPM/PPI__(10)(2e)_|@minjenv.ni];[_(10)(2e) |. (10y(2e)

BD/DGPenV/PPM/PP]__(10)(2e)__ |@minjenv.nl]
 

 

 From: (10)(2e) 0)(2e) BD/DGPenV/PPM

Sent: e TTT. \M

Subject: RE: Opvolging werkbezoek wandelen Epe

Received: Wed 9/2/2020 9:17:38 AM

Top, dan je snap ik ook weer hoe het gelopen is

Groet

(10)(2e)
 

Van:| (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP

Verzonden: woensdag 2 september 2020 11:08

Aan:| (10)(2e) ]o)(2e) | BD/DGPenv/PPM ;|_(10)(2e)
|,| (10)(2e)_ JD/DGPenv/PPM/PP

Onderwerp: RE: Opvolging werkbezoek wandelen Epe

  

 

 

  
 

 

 

 

Hi |(10)(2e)|,
heeft naar aanleiding van het gesprek met |[(192e)]en de minister gevraagd om contact op te nemen met de

Eenheidschef van| (10)(2e) [k heb contact opgenomen met de PA van |(10)(2e) fn het verzoek gedaan om het

uit te zoeken. Bestuurszaken Korpsstaf heb ik vervolgens geinformeerd dat ik contact had opgenomen met {(10)(2e)
n.a.v. gesprek tussen| (10)(2e) | en [(10)20)]. | (11)(1) |
Groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e) BD/DGPenvV/PPM < (10)(2e)  |@minjenv.nl>    

Verzonden: woensdag Z september 2020 10:48

Aan: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP<} (10)(2e) |@minjenv.nl>;| (10)(2e) |,| (10)(2e) |-BD/DGPenV/PPM/PP

q (10)(2e) — |@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Opvolging werkbezoek wandelen Epe

Hoi (102e)|,
Op zich eens met de opgestelde

eae
(11)(1)

(11)(1)

Is dit het resultaat dan van het gesprek DG KC en minister ?

Dus was zelf nog even benieuwd naar de achtergrond gezien je eerdere mails hierover.

Alvast dank gr

(10)(2e) |
Van:| (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP <|_(10)(2e) |@minjenv.nl>

Verzonden: woensdag 2 september 2020 10:43

 

 

 

 

    
 

 

  

   

 

  

Aan: | (10)(2e) |BD/DGPenV/PPM <__(10)(2e)_ |@minjenv.nl>;|_(10)(2e) |,{ (10)(2e) |BD/DGPenV/PPM/PP
(10)(2e) minjenv.n|>

Onderwerp: Opvolging werkbezoek wandelen Epe

[(10)(2e)p)(2e) |,
De eenheid (10)(2e) heeft aangegeven een horloge te gaan regelen voor | (10)(2e) |. Aan ons is gevraagd hierover nog

niets richting te communiceren en terughoudend te zijn. Ze willen het ‘een verrassing’ laten zijn. Ik heb een

terughoudende zinsnede opgenomen in de brief richting {ox en voor de minister een paar zinnen hierover opgenomen in de nota.

Ik verneem graag z.s.m. ofjullie akkoord zijn met de nota en de brief.

Groet,
(10)(2e)
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To: (10)(2e)| | (10)(2e) | (10)(2e) @politienl]
From: (10)(2e) } f BD/DGPenV/PPM/PP
Sent: Thur 9/17/2020 7:01:00 AM

Subject: PTSS- brief mevr.

Received: Thur 9/17/2020 7:01:00 AM

brief (10)(2e) def).docx

Hi |(10)(2e)|,

Heeft mevrouw| (10)(2e)| inmiddels een gesprek gehad met de politie? En is dat goed verlopen? De brief begint achterhaald te

worden.

Ik hoor het graag zsm.

Met vriendelijke groet,

mw.foih [(10)(2e) || (70)(2e) |
Beleidsmedewerker

  

 

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s

Programma Politiepersoneel
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

F(10)(2e)|
(10)(2e) |@minjenv.nl

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
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To: (10)(2e) | _(10)(2e) _—‘|@politienl]
From: (vee) )  |BD/DGPenV/PPM/PP

Sent: 9:00:20 AM

Subject: RE:PTSS- brief __(19[(10)(2e)]
Received: Thur 9/17/2020 9:00:21 AM

brief
(10)(2e) (def).docx

Hi,

Mijn vraag is niet bedoeld om meer inhoud uit het individuele dossier te krijgen, maar om te checken of wat wij

zeggen nog klopt. Wij zeggen nu dat zij in september een gesprek zal hebben. Het is nu de 17°, dus het is goed

mogelijk dat het gesprek al geweest is. En mocht dat niet naar tevredenheid verlopen zijn, dan wordt het gevoelig
om daarnaar te verwijzen.

Groet,
(10)(2e)

Van:| (10)(2e)
|, |(10)(2e) Ia)(2e)

Verzonden: donderdag 17 september 2020 09:21

Aan:| (10)(2e) | |BD/DGPenv/PPM/PP

Onderwerp: RE: PTSS- brief

Hoi |(10)(2e)),

   

 

 

 

(11)(1)     
Groet| (10)(2e)
Van:| _(10)(2e)_ |@minjenv.nl| (10)(2e) |@minjenv.nl]

Verzonden: donderdag 17 september 2020 09:01

Aan: [ 10(2e)], | (10)(2e) | (10)(2e) |@politie.nI>
Onderwerp: PTSS- brief} —_(10)(2e)

Urgentie: Hoog

Hi |(10)(2e)|,

mah (10)(2e)
L@o2e) inmiddels een gesprek gehad met de politie? En is dat goed verlopen? De brief begint achterhaald te

wor

Ik hoor het graag zsm.

Met vriendelijke groet,

mw. oie [(10)/(2e)][| (10)(2e) |
Beleidsmedewerker
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Dit bericht kan informatie bevatten die met voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelyk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Disclaimer

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van
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de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De infonnatie m dit e-mailbericht (en bylagen) kan vertrouwelyjk van aard zijn en binnen het bereik van een

geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-

mailbericht (en bylagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en

phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn
vastgesteld door het Forum Standaardisatie.

Mail die met voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De

geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
 

The information sent in this E-mail message (including any attachments) is exclusively intended for the individual(s) to

whom it is addressed and for the individual(s) who has/have had permission from the recipient(s) to read this message.

Access by others is not permitted.
The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a confidential nature and may form part of

the duty of confidentiality and/or the night of non-disclosure.

If you have received this E-mail message in error, please notify the sender without delay and delete the E-mail message

(including any attachments).
In conformity with the security policy of the Police, E-mails from and to the Police are checked for viruses, spam and

phishing and this E-mail must meet the standards of the government-imposed E-mail security as set by the

Standardization Forum.

Any E-mail failing to meet security policy may be blocked as a result of which it will not reach the intended recipient.
The recipient concerned will not be notified.
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To: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/PPI,_ (10)(2e) |@minjenv.nl];| (10)(2e (10)(2e)

BD/DGPenV/PPBT/PBO]| _(10)(2e) \@minjenv.nl]; (10)(2e) (10)(2e) BD/DGPenW/Staffl (10)(2e) \@minjenv.nl]
From: (10)(2e) _foxze]- BD/DGPenV/PPM/PP

Sent: Thur 9/17/2020 12:09:19 PM

Subject: FW: Brieven medewerkers PTSS

    

  

 Received: Thur 9/17/2020 12:09:20 PM

brief K

brief
(10)(2e)

docx   
Hi, zie bijgaand de brieven waar ik het zojuist over had.

wil jij ze dinsdag dan inscannen en verzenden aan de medewerkers?

Alvast dank!

Groet,
(10)(2e)

Van: (10)(2e) = |- BD/DGPenV/PPM/PP

Verzonden: donderdag 17 september 2020 13:36

Aan: (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf

cc: |(10)(2e)|-BD/DGPenv/PPM/PP
Onderwerp: Brieven medewerkers PTSS

Urgentie: Hoog

Beste [(10)(2e)],
De minister heeft via digijust akkoord gegeven op bijgaande brieven aan twee medewerkers met PTSS.

Zou je ervoor zorg kunnen dragen dat deze brieven getekend en z.s.m. verzonden worden aan deze medewerkers?

De medewerkers zitten echt te wachten op deze brieven en gelet op hun situatie is het wenselijk dat ze er snel uitgaan.
De datum moet nog wel eerst geUpdatet worden.

Alvast dank.

Met vriendelijke groet,

mw ford [(10)2e)][ (10)(2e)_|
Beleidsmedewerker

 

 

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma Politiepersoneel
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

aa
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(10)(2€) |@minjenv.nl vss ee eee ce ee ae eee eee

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

 

0100



 

To: (10)(2e) | 8D/DGPenV/PPMPP{ (10)(2e) |@minjenv-nl]:[(10y(2e] (40)(2e) |
BD/DGPenV/PPBT/PBO]| __(10)(2e) \@minjenv. nl]; (10)(2e) BD/DGPenW/Staff (10)(2e) \@minjenv.nl]
From: | (10)(2e) $D/DGPenV/PPM/PP
Sent: Thur 9/17/2020 12:10:09 PM

Subject: RE: Brieven medewerkers PTSS

    

   
 

 

Received: Thur 9/17/2020 12:10:10 PM

De datum moet dus nog even worden geUpdatet naar de dag van morgen. Lukt jullie dat?

Groet,
(10)(2e)
 

Van: (10)(2e) } BD/DGPenV/PPM/PP
Verzonden: donderdag 17 september 2020 14:09

Aan{ —_(10)(2e)_~—— BD/DGPenV/PPM/PPJ (10)(2e}e]] (10)(2e)

Onderwerp: FW: Brieven medewerkers PTSS

Urgentie: Hoog

Hi, zie bijgaand de brieven waar ik het zojuist over had.

wil jij ze dinsdag dan inscannen en verzenden aan de medewerkers?

Alvast dank!

Groet,
(10)(2e)

Van:| (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP

Verzonden: donderdag 17 september 2020 13:36

Aan: (10)(2e) BD/DG PenV/Staf < (10)(2e) |@minjenv. nl>

cc:| (10)(2e) |] (f0\(2e) |BD/DGPenV/PPM/PP < (10)(2e)  |[@minjenv.nb>
Onderwerp: Brieven medewerkers PTSS

Urgentie:
iBeste (100)

De minister heeft via digijust akkoord gegeven op bijgaande brieven aan twee medewerkers met PTSS.

Zou je ervoor zorg kunnen dragen dat deze brieven getekend en z.s.m. verzonden worden aan deze medewerkers?

De medewerkers zitten echt te wachten op deze brieven en gelet op hun situatie is het wenselijk dat ze er snel uitgaan.
De datum moet nog wel eerst geUpdatet worden.

Alvast dank.

Met vriendelijke groet,

mw. foes [(19)2e)|| (10)(2e) |
Beleidsmedewerker

   

                  (10)(2e) |BD/DGPenV/Staf 
    

 

  

 

 

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma Politiepersoneel
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301

a
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 To: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP]___(10)(2e) _— |@minjenv.nl]

From: (10)(2e) ) | BD/DGPenV/PPM/PP

Sent: ST ZUZU 9:36:52 AM

Subject: RE: Gesprekken Minister Grapperhaus

Received: Fri 9/18/2020 9:36:52 AM

Hi

Ik denk dat de slimste en snelste weg is om hierover te bellen met| (10)(2e) | (11)(1) | (11)(1)

(11)(1) |
Tj even met] (10)2e)|/ Dellen hierover?

Groet,

coral
(10)(2e)

|, (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP

Verzonden:
7 -

18 september 2020 11:13

Aan:| —_(10)(2e)__ BD/DGPenV/PPM/PP
Onderwerp: paGesprekken Minister Grapperhaus

Hev ladv!

<I  

 

 
 

 

 

 

 

 

[ (10)(2e) | [(10)(2e)| 

(11)(1)     
(10)(2e)|
oy2ds (10)(2e)

plv. Programmamanager

 

 
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma Politiepersoneel
Turfmarkt 147| 2511 DP | Den Haag |
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag |

Flexplek 29ehh elthesia
T07037038‘47

pat (oyzey__|
(10)(2e) minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

eT NSS peuges
eee .

Van: FP ctoyee) | BD/DGPenV/PPM/PP <_(10)(2e)_ |@minjenv.nl>

Verzonden: donderdag 17 september 2020 15:05

Aan:| (10)(2e) I BD/DGPenV/PPM/PP<q (10)(2e)__ |@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Gesprekken Minister Grapperhaus

Hi [oes]
Volg jij wat ze over de eerste casus zeggen? Ik niet..

Groet,
(10)(2e)

Van:| — (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) |@politie.nI>
Verzonden: donderdag I7 september 2020 10:00

Aan:| (10)(2e) }) BD/DGPenV/PPM/PP < (10)(2e) |@minjenv.nl>

cc: (10)(2e)be) | (10)(2e) ~—— [@politie.nl>;/ (10)(2e) |) (10)(2e) (10)(2e) olitie.nI>

Onderwerp: RE: Gesprekken Minister Grapperhaus
Hoi |(10)(26)),
Ik heb navraag gedaan over onderstaande casuistiek.

[ (10)(2e) ] ove)| (10)(29)

In de voorstellen wordt rekening gehouden met de brief van de minister over het oude en nieuwe stelsel. Daarbij wordt ook rekening

gehouden met het feit dat in het nieuwe stelsel het smartengeld lager zal uitvallen. Elementen die worden betrokken in de voorstellen

zijn: smartengeld onder de oude regeling, versus de verwachting in de nieuwe regeling en schadecomponenten die nu niet in de

rechtspositie staan en die in de nieuwe regeling van kracht zullen zijn: gemiste carriérekansen, zeliwerkzaamheid en huishoudelijk
hulp.rs
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Met de] (10)(2e) |is op|(10)(2e) Fen gesprek gevoerd, dat moet binnen drie maanden, voor 16/10/2020 tot een voorstel naar

redelijkheid en billijkheid leiden. Ze zijn op de hoogte van de datum die de | (10)(2e) |noemt en ze proberen het een en ander in

goed banen te leiden.

In algemene Zin zijn er na vandaag 45 gesprekken gevoerd vanaf eind mei, die binnen drie maanden tot een voorstel naar

redelijkheid en billijkneid moeten leiden. Enkele voorstellen zijn inmiddels onderweg.
Met vriendelijke groet,

[(10)(2e)]] —(10)(2e) |
Beleidsadviseur

Politie | Directie HRM | team Arbeidszaken

Parlementair/Actualiteiten
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag

Postbus 17107, 2502 CC Den Haag

(bide (10)(2e) JE | (10)(2e) |@politie.nl
Van:| (10)(2e)_ |@minjenv.nl | (10)(2e) |@minjenv.nl]

Verzonden: dinsdag 8 september 2020 09:47

Aan:| —(10)(2e) |, [(*0v2e)] (KML) < (10)(2e) |@politie.nI>
cc: (10)(2e) @minjenv.nl;| (10)(2e) |@minjenv.nl; (10)(2e) @minjenv.nl

Onderwerp: Gesprekken Minister Grapperhaus

Hi [1x9],
Er zijn bij mij twee PTSS casussen binnengekomen.

1. Via DCOM heb ik het Linkedin bericht in de bijlage gekregen. Het bericht is van | (10)(2e) |[(10)(2e)|, een

medewerker met wie de minister in het bijzijn van de bonden en over het stelsel heeft gesproken.
2. Hieronder een mail van een medewerker met PTSS die mij op mijn privé mail heeft gemaild. Met hem heb ik

gesproken tijdens het wandelen met de minister inj(10)(2e)|De minister vroeg mij om met hem te spreken over

zijn aanstaande gesprek met |(@e)| —(10)(2e) en (19)(2e)| (10)(2e) Jk heb de casus inhoudelijk niet besproken,
maar benadrukt dat het goed is dat dit gesprek gepland stond.

Ik ontvang graag een reactie op deze twee casussen.

Daarnaast ben ik benieuwd naar een algemene stand van zaken waar het gaat om het afhandelen van de oude

lopende zaken.

Alvast dank.
Met vriendelijke groet,

mw.frrh [Gover] lOve)
Beleidsmedewerker

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma Politiepersoneel
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
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 Van: | tone) 4 (10)(2e) |@gmail.com>
Verzonden: dinsdag 8 september 2020 07:23

Aan: [_“oze) } — BD/DG PenV/PPM/PP <| (10)(2e) |@minjenv.n|>

Onderwerp: Fwd: Gesprek Minister Grapperhaus

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

 

 

(10)(2e)   Van:| (19)(2e) | < (10)(2e) |@hotmail.com>
Datum: 7 september 2020 om 19:28:47 CEST

Aan:"| — (10(2e) =~ |[@gmail.com"< —_—(10)(2e) =~ [@gmail.com>

Onderwerp: Gesprek Minister Grapperhaus

  

  

  

 

(10)(2e)

(10)(2g)    
0103



 

(10y(29) (2p    (10)(2e) 
(10)(2e)   

| (10)(2e) |
 

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelyk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Disclaimer

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bylagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van

de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een

geheimhoudingsplicht en/of een verschommngsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddelliyk te informeren en het e-

mailbericht (en bylagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en

phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn
vastgesteld door het Forum Standaardisatie.

Mail die met voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De

geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

  

 

The information sent in this E-mail message (including any attachments) is exclusively intended for the individual(s) to

whom it is addressed and for the individual(s) who has/have had permission from the recipient(s) to read this message.

Access by others is not permitted.
The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a confidential nature and may form part of

the duty of confidentiality and/or the right of non-disclosure.

If you have received this E-mail message in error, please notify the sender without delay and delete the E-mail message

(including any attachments).
In conformity with the security policy of the Police, E-mails from and to the Police are checked for viruses, spam and

phishing and this E-mail must meet the standards of the government-imposed E-mail security as set by the

Standardization Forum.

Any E-mail failing to meet said security policy may be blocked as a result of which it will not reach the intended recipient.
The recipient concerned will not be notified.
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To: (10)(2e)

Glve. nl Coie alive nl]

Ce: (10)(2e)

BD/DGPenV/PPMI (10) \@minjenv.nl]
From: (10)(2e) $) | BD/DGPenV/PPM/PP
Sent: Tue 9/22/2020 8:59:27 AM

Subject: Opvolging Westies
d.d. 8 juli 2020iin| comReceived: 020 8:59:27 A

Brief minister aan (10)(2e) ~— bdf

Beste | (10)(2e) |,

Op 8 juli jl. heeft u tijdens het wandelen in [vozefmet minister Grapperhaus gesproken over uw persoonlijke omstandigheden en

het effect daarvan op uw werk- en privésituatie.
De minister komt daar middels bijgaande brief bij u op terug.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

mw.foeh [(19)/2e)|| (10)(2e) _]
Beleidsmedewerker

                           [_(t0y(2e)|              (10)(2e)  
 

 

 

 

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma Politiepersoneel
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301

-
2500 EH

a
Den
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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Aan de (10)(2e)

(10)(2e) |
 

 

Datum 22 september 2020

Onderwerp Opvolging gesprek d.d. 8 juli 2020 in Epe

Geachte heer [(19(2e)],

Tijdens het wandelen in|) hebben wij met elkaar gesproken over jouw

persoonlijke omstandigheden en het effect daarvan op jouw werk- en

privésituatie. Jouw verhaal heeft mij geraakt en daarom ben ik ermee bezig
geweest.

We hebben gesproken over [_(10)(2e) | periode van| (10)(2e) |die je voor de Politie

hebt gewerkt. Je vertelde toen dat het bij de Politie gebruikelijk is om na een

dienstjubileum van] (10)(2e) een horloge te ontvangen van de eenheid. Dit horloge
heb jij helaas niet ontvangen, terwijl het wel belangrijk voorje is.

Ik heb me hier verder over laten informeren door de Politie en begrepen dat

schenken van een horloge in het verleden een gebruik was in de (10)(2e)
 

(10)(2e) it is niet landelijk overgenomen. Ik heb de| (10)(2e)
 

gevraagd om nog eens naar jouw casus te kijken en te bezien of het mogelijk is

om alsnog een horloge voor jou te regelen. Ik heb teruggekregen dat de eenheid

(10)(2e) voor jou hiermee aan de slag gaat.
 

 

Ik hecht grote waarde aan de erkenning en waardering van politiemedewerkers.
In dat kader hebben we op 8 juli ook gesproken over de mogelijkheid van een

insigne voor gewonde politieagenten.

Ik heb deze suggestie daarom bij de Politie aangegeven. In een reactie is mij
verteld dat deze mogelijkheid reeds in 2018 is onderzocht, maar dat de

toenmalige korpschef eerst het PTSS-dossier op orde wilde brengen en wilde

zorgen dat de organisatie klaar was om dit zorgvuldig te kunnen doen,

Het idee van een insigne voor gewonde politigagenten zal door het programma

Bijzondere Zorg nader worden onderzocht.

De programmamanager van het programma Bijzondere Zorg heeft aangegeven

graag met je van gedachten te willen wisselen over het insigne en za! hierover in

oktober, contact met je opnemen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaai

Politie en

Veiligheidsregio’s

Turfmarkt 147

2511 DP Den Haag
Postbus 20301

2500 EH Den Haag

www.rijksoverheid.nl/jenv

Ons kenmerk

(10)(2e)

Bij beantwoording de datum

en ons kenmerk vermeiden.

Wilt u slechts één zaak in uw

brief behandelen.

Pagina 1 van 2
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Dank voor het delen van je verhaal, en ik wens je alle goeds.

Met vriendelijke groet,

 
 

Fer

Min (10)(2e)   

Directoraat-Generaal

Politie en

Veiligheidsregio's

Datum

22 september 2020

Ons kenmerk

3008480

Pagina 2 van 2
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To: | (10)(2e) |,| 0)(2e)_ | BD/DGPenV/PPM/PP[__(10)(2e)__ |@minjenv.nl];
BD/DGPenV/PPMf___(10)(2e) —_ |@minjenv.nl]
From: | (10)(2e) )(2e) |D/DGPenV/PPM/PP
Sent: Tue 9/22/2020 9:55:42 AM

Subject: FW: Opvolging gesprek d.d. 8 juli 2020 in Epe

Received: Tue 9/22/2020 9:55:42 AM

 (10)(2e) 

 

 

 

 

[ (10)(2e) p)(2e) |,
Zie hieronder de reactie van |(10)(2e)|.
(10)(2e) | wil jij dit doorsturen naar de minister? Of wil je dat ik dat doe?

Groet,

Van: |(10)(2e)|@home.nl
Verzonden: dinsdag 22 september 2020 11:39

Aan:| _(10)(2e)__ |BD/DGPenV/PPM/PP
Onderwerp: Re: Opvolging gesprek d.d. 8 juli 2020 in Epe

| | (10y(2e) |

 

   
 

 

 

(10)(2g)    
jioxee) (10)(2e)

Op 22 sep. 2020 om 11:03 heeft} (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/PP <  (10)(2e) |@minjenv.n|> het volgende

geschreven:

Beste (10)(2e) l,

Op 8juli jl. heeft u tijdens het wandelen in Epe met minister Grapperhaus gesproken over uw persoonlijke
omstandigheden en het effect daarvan op uw werk- en privésituatie.
De minister komt daar middels bijgaande brief bij u op terug.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

MW «foveda[(10)(2e)][ (10)(2e) _|
Beleidsmedewerker

 

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma Politiepersoneel
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)(2e)

(10)(2e) minjenv.nl

 

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

 

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit

bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt

met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message

was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts
no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of
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messages.

Ministry of Justice and Security
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To: (10)(2e)} | BD/DGPenV/PPM/PP[_(10)(2e) _|@minjenv.nl]
      

   

Ce: (10)(2e) || (10)2e) | BD/DGPenV/PPMW/PP]| _(10)(2e) minjenv.nl]; (10)(2e)

BD/DGPenV/PPM/PP]__(10)(2e) __ |@minjenv.nl]: (10)(2e) BD/DBO/AD injenv.nl]; [| (10)(2e)|
BD/DGPenV/Stafl| (19)(2e)|@minjenv.nl]; | (19)(2e)_|"P4y-BD/DGPenV/ALG/Algemeen|[__(10)(2e) @minjenv.nl]: § (10)(2e)
 

 

BD/AL[_(10)(2e) — [@minjenv.nl]
From: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL

 

 

Sent: Man 4N/9B/N NON 9-00-00 Dra

Subject: | buiten verzoek |
Received: Mon 10/26/2020 2:00:01 PM

Is deze brief ook goed afgestemd met| (10)2e) | en met [2+]?

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/PP < (10)(2e) |\@minjenv.nl>

Datum: maandag 26 okt. 2020 2:07 PM

Aan: Grapperhaus, F B.J.-BD/AL q (10)(2e) (@minjenv.nl>

 

  

 
 

  
 

  

Kopie:| (10)(2e) || (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP <|__(10)(2e) __ |@minjenv.nl>,| (10)(2e) | BD/DGPenV/PPM/PP
<_(10)(2e) @minjenv.nl>. | (10)(2e) | BD/DBO/ADVIES < (10)(2e)  |@minjenv.ni>,| (10)(2e) | BD/DGPenV/Staf
<{(10)(2e)(@mi njenv.nil>
Onderwerp: buiten verzoek   
Geachte heer Grapperhaus, beste Ferd,

Bent u in de gelegenheid geweest om naar de onderstaande e-mail te kijken?

Aanvullend op deze e-mail nog het volgende. Na het notaoverleg hebben twee medewerkers met PTSS mij benaderd. Er is een

medewerker die het notaoverleg niet uit heeft kunnen zitten en deze vraagt om alsnog met u een gesprek te kunnen voeren

(10)(2e)over de afdoening. De andere medewerker heeft geen vertrouwen in en wil slechts met u of de korpschef in

gesprek.
Ik adviseer om het hierover te hebben als u met de korpschef spreekt. U kunt gezamenlijk met de korpschef in gesprek met

deze medewerkers, maar u kunt dit gezien de verantwoordelijkheid van de korpschef ook bij hem laten.

Met vriendelijke groet,

 

mw.foeh [()2e)][- (10)(Ze) _]
Beleidsmedewerker
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma Politiepersoneel
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

aC
beceeeauas

(10)(2e) |@minjenv.nl

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

 

Van: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP

Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 15:35
 

 

   

 

Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL < (10)(2e) |@ minjenv.nl>
CC:| (10)(2e) |,} (10)(2e) BD/DBO/ADVIES < (10)(2e) |@minjenv.nl>; (10)(2e) |,)

(10)(2e) |BD/DGPenV/PPM/PP

<q (10)2e) _|@minjenv.nl>} (10)(2e) | BD/DGPenV/PPM/PP <__(10)2e) —_ |@minjenv.nl>
Onderwerp:   

buiten verzoek

buiten verzoek      
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(10g 

 

Hovep [(10)2e)|[_ (10)(2e) |
  buiten verzoek   ireckoraat=Genaraat Politie en Veiligheidsregio s

Programma Politiepersoneel
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.

cS
heceneeee

(10)(2e) |@minjenv.nl

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
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To: | (10)(2e)|, [(10)(2e) py(2e) | _(10)(2e) _—_—‘|@politienl]
Cc: | (10)(2e) | BD/DGPenV/PPM/PP| (10)(2e) — |@minjenv.nl]
From: (10)(2e) pice] - BD/DGPenV/PPM/PP

Sent: Wed 11/4/2020 5:15:18 PM

Subject: FW: Opvolging gesprek d.d. 8 juli 2020 in Epe

Received: Wed 11/4/2020 5:15:19 PM

Opvolging gesprek d.d. 8 juli 2020 in Epe.pdf
Brief minister aan (10)(2e) pdf

Hi | (10)(2e) |,

 
   

 

   
 

 

 

 

Zie bijgaand een brief diewe terug hebben gekregen van| (10)(2e) | aan wie de minister een brief heeft

gestuurd. Willen jullie aandacht besteden aan dit dossier?

Vinden jullie het goed als de minister (10)(2e) ]neg even belt zoals beloofd? Wellicht kunnen jullie hem daarin

ook van een advies voorzien.

Groet,
(10)(2e)
 

Vans| (10)(2e)||(10)(2e)

Verzonden: vrijdag 30 oktober 2020 14:42

Aan: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP

Onderwerp: RE: Opvolging gesprek d.d. 8 juli 2020 in Epe

pao (10] (10)(2e)

 

   

(10)(29)    
[(10)(2e)]] (10)(2e)]
Van:| (10)(2e) | | BD/DGPenV/PPM/PP

Verzonden: dinsdag 22 september 2020 10:59

Aan:| (19)(2e) |@live.nl'

CC:| (10)(2e) || (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/PP;| (10)(2e) |0)(2e) - BD/DGPenV/PPM

Onderwerp: Opvolging gesprek d.d. 8 juli 2020 in Epe

Beste | (10)(4 (10)(2e) |,
Op 8 juli jl. heeft u tijdens het wandelen in Epe met minister Grapperhaus gesproken over uw persoonlijke omstandigheden en

het effect daarvan op uw werk- en privésituatie.
De minister komt daar middels bijgaande brief bij u op terug.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

mw. foeh [(7)2e)][ (10)(2e)_|
Beleidsmedewerker

 

  
 

 

      
 

 

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma Politiepersoneel
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)(2e)

(10)(2e) |@minjenv.nl

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u

is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van

berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
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resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security
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To: (10)(2e)|) (10)2e) |BD/DGPenV/PPM/PP] _ (10)(2e) @minjenv.nl]) (10)(2e)

  
 

 

BD/DGPenV/PPM/PP e minjenv.nl]
From: (10)(2e) }) BD/DGPenV/PPM/PP

Sent: ue 7:29:28 AM

Subject: FW: Bericht aan dhr. F. Grapperhaus mbt afhandeling PTSS zaak Nationale Politie

Received: Tue 11/10/2020 7:29:28 AM

20201109 Tegenvoorstel (2). pdf

[ao @efrmes,
Zie hieronder weer een e-mail van een medewerker met wie de minister heeft gesproken n.a.v. het notaoverleg. Ik

denk dat het goed is als de minister| (10)(2e) in (10)(2e) |in ieder geval kennis nemen van deze e-mail die niet

alleen naar mij is gegaan.

Er zijn nog een aantal andere PTSS zaken waar ik eerder over mailde. Ik zou alles kunnen bundelen en kunnen

sturen naar| (10)(2e) |met de vraag hoe hiermee om te gaan.

Het is denk ik wel van belang dat we op korte termijn een reactie geven vanuit ons. Wellicht zou| (10)(2e) | ons hierin

kunnen ondersteunen.

Groet,
(10)(2e)

Van:

Verzonden: maandag 9 november 2020 22:24

Aan:| (10)(2e) } BD/DGPenV/PPM/PP

cc;| (10)(2e) @politie.nl;| (19)(2e) |@politie.nl; (10)(2e) @politie.nl; | (10)(2e) |@tweedekamer.nl; [cove] (10y(2e) |

[royze)]]_ (10)(2e) (10/26) (10)(2e)_—] ; [ome] (10)(2e) |; [(10)2e)@sp.nl
Onderwerp: Bericht aan dhr. F. Grapperhaus mbt afhandeling PTSS zaak Nationale Politie

Beste mevrouw] (10)(2e)
|

 

   
       J ,

 

  

(10)(2g)   
(10)(29)   
(10)(2g)  
 

(10)(29)

 0115



 

 

 (10)(2g)   
 (10)(2g)   
 

| (10)(2e)
 

(1 C1022)

(10)(2e)

 

(10)(2e)
  (10)(2e)

(10)(2g)

| | (10)(2e)

  
Met vriendelijke groet,
 

[19120

 
(10)(2e)   
 

(10)(2e)
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  To: (10)(2e) |, ec /DGPen WALGIAigemecnd Coe) _IBminjenv nl

Cc: (10)(2e)
|.) (10)(2e) |BD/DGPenV/PPM/PPI____(10)(2e) @minjenv.n\];| (10)(2e)

BD/DGPenV/PPM/PP[__(Tox2e)_ |@minjenv.nl]
From: (10)(2e) }) BD/DGPenV/PPM/PP

Sent: Tue 11/10/2020 11:31:01 AM

Subject: Berichten (ex) medewerkers met PTSS

Received: Tue 11/10/2020 11:31:01 AM

FW: Contact Fred Grappenhaus.

Brief (10)(2e) Opvolging gesprek d.d. 8 juli 2020 in Epe.pdf

Memo naar aanleiding van Blauw in het Nauw aan de Minister

Bericht aan dhr. F. Grapperhaus mbt afhandeling PTSS zaak Nationale Politie

      

 

 

 

 

Beste] (10)(2e) |,

De minister heeft na afloop van het notaoverleg van 15 oktoberjl.met een aantal medewerkers met PTSS gesproken. Sindsdien

heb ik een aantal e-mails van medewerkers ontvangen. Tevens heb ik een reactie van| (10)(2e) | ontvangen aan wie de
 

minister een brief heeft gestuurd naar aanleiding van het wandelen in Epe. Hieronder een opsomming van de verschillende

casussen met een advies voor de wijze van afdoening. In de bijlage heb ik de verschillende berichten opgenomen. Goed om te

weten is dat in het gesprek met de minister heeft aangegeven zelf met een aantal medewerkers, die de minister na

het notaoverleg heeft gesproken, in gesprek gaat. Dat gesprek vindt plaats op 13 november.

E-mail [(102«)] [(10)(2e)|

(10)(2e) | wenst de minister via zijn e-mail te informeren over de stand van zaken in zijn casus en de wijze waarop de politie
lermeé Omgaat.

Advies: voor nu in ieder geval ter kennisname doorgeleiden naar de minister en PA, ook gelet op de geadresseerden.
is geadresseerd en heeft op 13 november een gesprek met 0.2. deze medewerker.

DG P&V kan (eventueel via ons) per e-mail aangeven deze e-mail door te hebben gestuurd naar de minister. En daarnaast

verwijzen_naar de verantwoordelijkheid van de politie en het vertrouwen in de KC uitspreken.

 

 

 
E-mail (10)(2e)

Op 15 oktober aanwezig bij het notaoverleg, maar| (10)(1d) |Verzoekt om een mogelijkheid om alsnog
 

 in gesprek te kunnen met de minister. Er zijn in de e-mail ook een aantal Kamerleden meegenomen in de cc.

Advies: =

idhei

iniste
edewerkers te spreken n.a.v. het notaoverleg en (10)(1d)

ou ik deze casus voorleggen aan de minister in het

uitnodigen voor een gesprek.  
   

 

  Is Ultgenodigd voor het gesprek met| (10)(2e) | f1oK2e (10)(2e) maar heeft aangegeven in zijn e-mail

aangegeven niet met| (10)(2e) in gesprek te willen gaan. Wel met de korpschef of de minister.

Advies: de korpschef vragen om contact op te nemen met deze medewerker om met hem in gesprek te gaan.

  
 

 Brief (10)(2e) :

De | Cshet_wandelen met medewerkers met PTSS in Epe gesproken met { (10)(2e) F De minister heeft

naar aanleiding hiervan aan (10)(2e)ken brief gestuurd met de strekking: ik heb begrepen dat de politie op korte termijn met u in

gesprek gaat over uw casus| (10)(2e) | geeft aan niet tevreden te zijn met de wijze waarop de minister nu op haar heeft

gereageerd nu hij heeft toegezegd om nog eens met haar verder te spreken.
Ik heb in ieder geval de politie gevraagd om aandacht te hebben voor deze zaak.

Advies: (10)(2e) geeft aan dat de minister heeft beloofd om hun gesprek telefonisch voort te zetten. Gelet op de

verwachtingen die de minister heeft gewekt zou ik adviseren om ook deze casus voorleggen aan de minister in het stafoverleg.
De minister kan dan zelf bezien hoe hij in contact wil treden met | (10)(4 (19)(2e)|, We kunnen daar ook voorstellen om DG P&V

in contact te laten treden met| (10)(J (10)(2e) |,
Ik verneem graag of je akkoord bent met de adviezen voor het in behandeling nemen van deze zaken.

Tevens denk ik dat het goed is om de minister nog eens op het hart te drukken dat met de toezeggingen en gesprekken
verwachtingen worden gewekt die niet waargemaakt kunnen worden. En waarmee de minister de politie in een ongemakkelijke
positie brengt. Wij adviseren doorgaans terughoudend over gesprekken, doch doet de minister zelf veel toezeggingen richting de

medewerkers die gaan over hun individuele casus. De behoefte om in contact te blijven met deze medewerkers is begrijpelijk.
Het is ook goed dat de minister na het notaoverleg nog in gesprek gaat met deze medewerkers. Alleen dan kan de minister beter

terughoudendheid betrachten, omdat het de politie is die de zaak moet afhandelen.

Om in contact te blijven met de doelgroep kunnen wij de minister aangeven dat er vaste momenten worden georganiseerd om te

spreken met medewerkers met PTSS. Zoals zijn werkbezoeken aan de activiteiten waar deze medewerkers aan meedoen:

roeien, surfen en het prikkelarme bureau in Poortugaal.
Met vriendelijke groet,

mw. oe} [0)2e)][ (T0)(2e) |
Beleids med ewerker

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma Politiepersoneel
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)(2e)

(10)(2e) |@minjenv.nl

Vooreenveiligeen rechtvaardigesamenleving
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Ministerie van Justitie en Veiligheid 
> Retouradres Pastbus 20301 2500 EH Den Haag

Directoraat-Generaal

Politie en
Aan

‘oe) Veiligheidsregio’s
[0\(2e)@live.n

Turfmarkt 147

2511 DP Den Haag
Postbus 20301

2500 EH Den Haag

www.rijksoverheid nl/jenyv

[(1o\(e) |
ark

Bij beantwoording de datum

en ons kenmerk vermelden.

Wilt u slechts één zaak in uw

Datum 22 september 2020 oder behandelen.

Onderwerp Opvolging gesprek d.d. 8 juli 2020 in Epe

Geachte (10)(2e) ’

Tijdens het wandelen in Epe hebben wij met elkaar gesproken over jouw

persoonlijke omstandigheden en het effect daarvan op jouw werk- en

privésituatie. Je verhaal heeft mij echt geraakt en was voor mij reden om me

verder te laten informeren over de door jouw aangehaalde procedure.

ik heb begrepen dat je in een gesprek zult hebben/hebt gehad met je

leidinggevende, de arbeidsdeskundige en casemanager PTSS. Ik hoop van harte

dat dit gesprek naar tevredenheid zal verlopen/is verlopen en je komend jaar

kunt benutten om te focussen op je herstel en re-integratie.

Uiteraard kan de Politie mij niet informeren over jouw persoonlijke dossier, maar

[cio e0)

Dank voor het delen van je verhaal en ik wens je alle goeds voor de toekomst.

Met vriendelijke groet,

 

 (10)(2e)   
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To:

From:

Sent:

Subject:

Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheidf (10)(2g) |@minjenv.n]]
Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL

Fri 11/20/2020 7:14:10 PM

RE: nav werkbezoek Leiden - kaartje aan agent
Received:

Graag

Fri 11/20/2020 7:14:10 PM

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)
 

Van: Secretariaat-Minister van Justitie en Veiligheid <| (10)(29) (@minjenv.nl>

Datum: vrijdag 20 nov. 2020 14:01

Aan: Grapperhaus, FBJ. - BD/AL q (10)(2e) (@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: FW: nav werkbezoek Leiden- kaartje aan agent

Hi Ferd,

 

 

Wil jij haar ook een kerstkaart sturen?

 

Gr.| ( 10)(2e)   
 

(10)(2e) || (102e) |BD/DCOM/WS&O <|__(10)(2e)_— |@minjenv.nl>inte maandag 2 november 2020 08:22

Aan: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid <| (19)(29) (@minjenv.nl>
  

cc:  (10)(2e) | BD/DBO/ADVIES q (10)(2e) @minjenv.nl>
 

Onderwerp: FW: nav werkbezoek Leiden - kaartje aan agent

Zie onderstaand. Mocht de minister nog vragen naar het adres.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)

Woordvoerder

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301

7
2500 EH

ids
Den

‘eta
 
i saepeccan

cen

(10)(2e) [@minjenv.nl
 

www.rijksoverheid.nl/jenv
 

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

 

Van:  (10)(2e)  D/DGPenV/Staf < (10)(2e) |@minjenv.nl>
 

Verzonden: woensdag 28 oktober 2020 08:20
  

Aan:| (10)(2e) || (10)(2e) |BD/DCOM/WS&O< —_(10)(2e)_— |@minjenv.nl>; (10)(2e)
 

4 (10)(2e) @minjenv.nl>

BD/DBO/ADVIES
 

Onderwerp: nav werkbezoek Leiden - kaartje aan agent

 

Hallo  (10)(2e)   
Tijdens het werkbezoek in| (10)(2e) Ichijnt Ferd om het adres gevraagd te hebben van de agent’ (10)(2e) die

betrokken was bij het| (10)(2e) (1928, Hij wil nog een kaartje sturen.

Hieronder het adres en een linkje met nieuwsartikel vh incident ter achtergrond.

 

 

 

(2p
 

 

 (10)(2e)   
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Willen jullie het verder op route brengen?
Gr en dank,| (10)(2e)

https://www.ad.nl/binnenland/verdachte-vrijges proken-van-mishandeling

 

 

 

Van: | (10)(2e) | (10)(2e) \@politie.nI>
Verzonden: woensdag 28 oktober 2020 07:14

Aan:| = (10)(2e) BD/DGPenV/Staf < (10)(2e) |@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Fake

 

 

 

    
 

  Hoi}  (10)(2e)
 

 (10)(2e) a425f57c/  

 

Ik zou nog het adres van de collega die betrokken was bij  (10)(2e)   
minister doorgeven.
 

Dit betreft (10)(2e)

Het adres 's
   
 

(10)(2e)   

aan de

 

(10)(1d)   
Hoop dat dit voldoende is.

Met vriendelijke groet
(10)(2e)

Teamcher Leiden Midden.
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To: Grapperhaus, F.B.J.- BD/AL| (10)(2e) @minjenv.nl]
Cc: | (410)(2e) _][v2«](10)(2e) ]BD/DCOM/WS&OLL__(10)(2e)__— |@minjenv.nl]

From: Secretariaat- Minister van Justitie en Veiligheid
Sent: Fri 2/5/2021 2:34:24 PM

Subject: RE: Reserveringen voor gesprekken met|(10)(2¢(10)(2e)| en [(19)(2e)} (10)(2e)

Received: Fri 2/5/2021 2:34:25 PM

 

 

 

 

   

 

Hi Ferd,
Zie onderstaand verzoek van| (10)(2e) |.

Wil jij het gesprek met deze dames digitaal doen of is dit een gesprek die je liever fysiek wil doen op kantoor?
i

elijke groet,

(10)(2e) (10)(2e) 

  
  

  

Secretaresse minister van Justitie en Veiligheid

T.|| (10)(2e) | eed (10)(2e) |
Van:| (10)(2e) BD/DBO/BP&E

Verzonden: donderdag 4 februari 2021 11:29

Aan: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid

Onderwerp: RE: Reserveringen voor gesprekken met|(10)(2e| (10)(2e) en| (10)(2e) |
Nabrander; zie nu dat hij de belofte voor de verlening van de maatregelen heeft gedaan. Ontvangt hij onder de

huidige omstandigheden mensen fysiek op JenV? Of moet ik toch inzetten op een digitaal gesprek?

Groetjes,

(10)(2e)

Van: |(19)(2e)(2e) |BD/DBO/BP&E
Verzonden: donderdag 4 februari 2021 11:28

Aan: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid <| (1929) |@minjenv.nl>

  

 

 

 
 

 

   

  

Onderwerp:
Reseveringen

voor gesprekken met | (10)(2e) | en| (10)(2e)

Ha foad[ (ove) _|MjenV heeft via Tastagram toegezegd aan| (10)2e) | (10)(2e) len aan

| (10)(2e) dat hij graag een keer
 

met ze in gespreK wil gaan (fysiek op JenV).
Kunnen jullie op 24 en 25 februari hier drie keer een half uur voor reserveren op de handigste momenten? Dan ga ik ze met die

opties bellen om de twee afspraken te plannen en lopen we niet het risico dat jullie tiidens deze telefoontjes toevallig net een

andere afspraak inplannen ;-)
Met vriendelijke groet,

 

| (10)(2e) ][(10)(2e)] | (10)(2e) |
Adviseur Protocol minister van Justitie en Veiligheid
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Bestuursondersteuning (DBO)
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301

7
2500 EH

a
Den

sth)
bdf “(10)(2e) ai
(10}(2e) [@minjenv.nl

(10)(2g)|@minjenv.nl

Op vrijdagmiddag afwezig
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 From: BD/DBO/M&B

 

 
 

 
 

Required Attendees: BD/DBO/BP8E; Protocol MinJenV NL - DBO;| (10)(2e) IBD/IDCOMWws&o
Location: Den Haag/Leidsestraatweg 45/Chalet Ten Bosch > wandeling Haagse Bos

Importance: Normal

Subject: FYSIEK> Gesprek met | (10)(2e) Begeleiding: | (10)(2e) |
Categories: Afspraak externen

Start Date/Time: Thur 2/25/2021 11:15:00 AM

End Date/Time: Thur 2/25/2021 11:45:00 AM

0123



 

To: BD/DGPenV/PPM/PP]__(10)(2e) @minjenv.nl] 
 

    
  
 

  

Ce: BD/DGPenV/PPM/PP]__(10)(2e)__ |@minjenv.nl]
From: BD/DGPenV/PPM/PP

Sent: ue
f

1:13:04 Ph

Subject: FW: Gesprek MJenV met (10)(2e)

Received: Tue 2/16/2021 1:13:04 PM

 Oplegformulier gesprel (10)(2e) hocx
(10)(2e) |,

Zie hieronder. De minister gaat wandelen met een medewerker met een oude restschadezaak.| (11)(1)

(10)(2e)

(10)(2e) (11)(1)

Waar het gaat om de individuele zaak hebben we deze] (10)(2e) | en alle andere medewerkers met een schrijnend

verhaal, eerder een reactie gegeven op de brief dat de minister niks kan doen vanuit zijn verantwoordelijkheid. Dit

 

 

 

   
 

 

  

ligt bij politie.| (11)(1) |
| (11)(4)

(11,1) |Want ik zou niet weten wat de minister voor deze| (10)(2e) jl gaan doen vanuit zijn rol anders dan haar

verhaal aanhoren en aangeven wat hij belangrijk vindt.

(11)(1)

 

    

Neem jij dit op met|(10)(2e)| en met] (10)(2e) |?

Groet,

Van: Postbus DGPenV STAF

Verzonden: dinsdag 16 februari 2021 13:54

Aan: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP

CC:} (10\(2e) #BD/DBO/BP&E

Onderwerp: : Gesprek MJenV met (10)(2e)

Ha [(10)(2e)], zie onder. Zou jij| (10)(2e) [van de nodige achtergrondinfo willen voorzien, ook vwb de recente afspraken
met politie en toezeggingen richting TK etc?

 

 

 

Dank!

Groet,

Van:Picea q_(10)(2e) |@minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 16 februari 2021 13:27

Aan: Postbus DGPenV STAF <|  (19)(2g)  |@minjenv.n|>

ce:|_(10)2e) || (10)(2e) |BD/DCOM/WS&O4 __(10)2e) __|@minjenv.nl>| (10)(2e) | BD/DCOM/WS&O
(10)(2e) @minjenv.nl>

   

  

 

 

 

 

Onderwerp: Gesprek MJenV met| (10)(2e) |
Beste collega’s,
De minister heeft volgende week donderdag een wandelafspraak met [(10)(2e) [2e) Deze afspraak heeft hij toegezegd

  
 

via Instagram en hij heeft (10)(2e) hl een aantal keer kort ontmoet op het Binnenhot. | (10)(2e) |
(10)(2e) bn zij heeft aangegeven met de minister te willen spreken over de manier waarop zij door de politie is

behandeld en de begeleiding die zij de afgelopen jaren heeft gekregen. Ze ontmoeten elkaar volgende week bij het Haagse {!'2]

[oye
 

voor een korte wandeling (30 minuten). zal ook bij dit gesprek aanwezig zijn.
Van hoorde ik dat de Korpschef volgende week maandag ook een afspraak heeft met] _(10)(2e) | Ik heb de politie
gevraagd om mij een korte terugkoppeling van dit gesprek te sturen, zodat de minister op de hoogte is van evt. toezeggingen
die door de Korpschef zijn gedaan tijdens dat gesprek.
Kunnen jullie binnen DGPenV nagaan of er verder achtergrondinformatie is die we aan het dossier moeten toevoegen? Ik heb het

oplegformulier al grotendeels ingevuld (zie bijlage).
Met vriendelijke groet,

 

[(10)(2e)] [(10)(2e)] | (10)(2e)|
Adviseur Protocol minister van Justitie en Veiligheid
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Bestuursondersteuning (DBO)
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

eC
(10)(2e) |@minjenv.nl

(10)(2g) |@minjenv.nl

Op vrijdagmiddag afwezig
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OPLEGFORMULIER

+

DOSSIER WERKBEZOEK OF OPTREDEN BEWINDSPERSOON

 

(10)(2e)

 
Datum en tijdstip ontvangst

Tijdstip optreden (10)(2e) ijdstip vertrek: 12:45

Locatienaam    
Adres, postcode en plaats

Naam/nummer zaal (10)(2e)

Routebeschrijving en

parkeren
2

Ambtelijke begeleiding (incl. Woordvoerder| (10)(2e) |
telefoonnummer)

?

   
 

 

 

Contactpersoon instantie/ (10)(2e (10 (10)(2e)

organisatie
*

 

 
  
 

U wordt ontvangen door

Waar wordt u ontvangen?
Doel van werkbezoek/ ver de PTSS die zij heeft

optreden
>

opgelopen tijdens haar werk als politieagente, de manier

waarop 2ij door de politie is behandeld en de begeleiding die

zij de afgelopen jaren heeft gekregen.

Voertaal Nederlands

12:15 - 12:45 uur Wandeling door het (19)(2€) | met [(102e) (10)(2e)

Setting zaal/podium
°

Wandelen door het free

 

 

   

 

 

 

 buiten verzoek

 

(10)(2e)
 

(10)(2e)   (Toy(zey
(10)(2e)      
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1. Terugkoppeling gesprek Korpschef (gevraagdaan politie). 

(O24)

 (10)(2e)

 

(10)(2e)

  
 

 buiten verzoek   
 

 buiten verzoek   
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buiten verzoek   
 

buiten verzoek   
  buiten verzoek   
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buiten verzoek   
 

 buiten verzoek   

 buiten verzoek   
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To: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP[__(10)(2e)__ |@minjenv.nl]
From: _ (oye) 7] 3PenV/PPM/PP

Sent: ue 0 15:55 PM

Subject: RE: Gesprek MJenV met|_(10(2e) |25feb21)
Received: Tue 2/16/2021 3:15:56 PM

(10}(2e)) |

Mis je nog iets voor het dossier van de minister voor het gesprek met medewerker restschadezaak?

Hieronder input voor het dossier:
 

(10)(2e)

(102e)

(11)(1)    
Advies:

- Terughoudendheid betrachten waar het gaat om toezeggingen aangaande individuele casuistiek.

-U kunt aangeven dat u toeziet op de spoedige en zorgvuldige afdoening van de lopende
restschadezaken.

Toezeggingen:
¢ Begin maart zal een Kamerbrief worden gestuurd over de stand van zaken van het nieuwe stelsel en de

afdoening van de lopende restschadezaken. Daarin zal ook worden ingegaan op de paritaire commissie en

waar mogelijk ook op het overgangsbeleid.
e Met de bonden is afgesproken om in juni te besluiten over de uitwerking van het stelsel.

« Afdoening restschadezaken: met KL afgesproken om een versnellingsslag te maken; 108 actieve zaken in

april afgedaan. 101 gestuite zaken- gesprekken worden op dit moment ingepland voor de periode van februari

tot en met september 2021.

Van: Postbus DGPenV STAF

Verzonden: dinsdag 16 februari 2021 13:54

Aan:| —_(10)(2e) ——_D/DGPenV/PPM/PP
cc:|(| (10)(2e) |BD/DBO/BP&E

Onderwerp: FW: Gesprek MJenV met (10)(2e)

Ha [(10)(26)], zie onder. Zou jij| (10)(2e) van de nodige achtergrondinfo willen voorzien, ook vwb de recente afspraken
met politie en toezeggingen richting TK etc?

Dank!

Groet,

Van: BD/DBO/BP&E 4 (10)(2e) |@minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 16 februari 2021 13:27

Aan: Postbus DGPenV STAF<| (19)(2g9) |@minjenv.n|>

cc:| (10)(2e) || (10)2e) | BD/DCOM/WS&O (10)(2e) minjenv.nl>;

qd (10)(2e) |@minjenv. nl>
Onderwerp: Gesprek MJenV met|
Beste collega’s,

De minister heeft volgend g een wandelafspraak met (10)(2e) | Deze afspraak heeft

t
toegezegd

adram en hij heeft buitenverzoek jal een aantal keer kort ontmoet op het (10)(2e) is ee ten verzobkbuiten verzoek met PTSS en zij heeft aangegeven met de minister te willen spreken over dé manier Waarop z2ij door dé politie is

behandeld en de begeleiding die zij de afgelopen jaren heeft gekregen. Ze ontmoeten elkaar volgende week bij het buten vero.

 iy26) |
a

voor een korte wandeling (30 minuten) al ook bij dit gesprek aanwezig zijn.

0130

 

 

 

 

 
  

  buiten verzoek BD/DCOM/WS&O
 

 

 

 

(10)(2e) |
 

 

 

 

  
 
 

 



Van hoorde ik dat de Korpschef volgende week maandag ook een afspraak heeft met] _buton verzaek_ | Ik heb de politie
gevraagd om mij een korte terugkoppeling van dit gesprek te sturen, zodat de minister op de hoogte is van evt. toezeggingen
die door de Korpschef zijn gedaan tijdens dat gesprek.
Kunnen jullie binnen DGPenV nagaan of er verder achtergrondinformatie is die we aan het dossier moeten toevoegen? Ik heb het

oplegformulier al grotendeels ingevuld (zie bijlage).
Met vriendelijke groet,
 

[(10)(2e)]| [(10)(2e) |[ (10)(2e)|
Adviseur Protocol minister van Justitie en Veiligheid
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Bestuursondersteuning (DBO)
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

CeO
(10)(2e) |@minjenv.nl

(10)(2g)|@minjenv.nl

Op vrijdagmiddag afwezig
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BD/DBO/BP&E{] (10)(2e) |@minjenv.n
Postbus DGPenV STAF[ (19)(29) (@minjenv.nl];  (10)(2e) |
 

  

 

 

(10)(2e) 
 

BD/DGPenV/PPM/PP[____(19)(2e) = |@minjenv.nl

 

From: BD/DGPenV/PPM/PP

Sent: Tue 2/16/2021 3:34:01 PM

Subject: RE: Gesprek MJenV met (10128) (10)(2e)

Received: Tue 2/16/2021 3:34:0T PM
  

Hi| (10)(2e) |,

(10)(2e) |BD/DGPenV/PPM/PPIL__(19)(2e) — (@minjenv.nl];

 

 (11)(1)   
(10)(2e)
 

Naast de mail die ik hiervoor stuurde met de eerdere correspondentie met

input voor het dossier opgenomen. Mocht het nodig zijn, dan kan ik aansluiten bij het gesprek.

 

(10)(2e)
 

heb ik hieronder

 

(10)(2e)

 (11)(1)   
Advies:

-Terughoudendheid betrachten waar het gaat om toezeggingen aangaande individuele casuistiek.

-U kunt aangeven dat u toeziet op de spoedige en zorgvuldige afdoening van de lopende
restschadezaken.

Toezeggingen:
e Begin maart zal een Kamerbrief worden gestuurd over de stand van zaken van het nieuwe stelsel en de

afdoening van de lopende restschadezaken. Daarin zal ook worden ingegaan op de paritaire commissie en

waar mogelijk ook op het overgangsbeleid.
¢ Met de bonden is afgesproken om in juni te besluiten over de uitwerking van het stelsel.

e Afdoening restschadezaken: met KL afgesproken om een versnellingsslag te maken; 108 actieve zaken in

april afgedaan. 101 gestuite zaken- gesprekken worden op dit moment ingepland voor de periode van februari

tot en met september 2021.

Met vriendelijke groet,

mw.oep [0V2e)][ (10)(2e) |
Senior beleidsmedewerker

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Programma Politiepersoneel
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)(2e)

(10)(2e) minjenv.nl

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

 

Van: Postbus DGPenV STAF

Verzonden: dinsdag 16 februari 2021 13:54

Aan: (10)(2e) }D/DG PenV/PPM/PP
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cer ovzefee)
BD/DBO/BP&E

Onderwerp: FW: Gesprek MJenV met (10)(2e)   
Ha [(10\2e)], zie onder. Zou jij[(10)(2e)] van de nodi

met politie en toezeggingen richting TK etc?

Dank!

Groet,
(10)(2e)
 

ge achtergrondinfo willen voorzien, ook vwb de recente afspraken

Van: (10)(2e) Be) | BD/DBO/BP&E <q (10)(2e) |@minjenv.nl>

Verzonden: dinsdag 16 februari 2021 13:27

Aan: Postbus DGPenV STAF <| (19)(29) |@minjenv.n|>  
 

 cc:

4 (10)(2e) @minjenv.nl>
 

(10)(2e) || (10)(2e) D/DCOM/WS&O4 (10)(2e)_— |@minjenv.nI> (10)(2e) BD/DCOM/WS&O   
 

Onderwerp: Gesprek MJenV met| (10)(2e)
 

Beste collega’s,
 

 

 

De minister heeft Np

Recht (oye) Ey
een wandelafspraak met| (10)(2e) | Deze afspraak heeft hij toegezegd

i

(10)(2e)nstagram en hij heeft | een aant
 

al keer kort ontmoet op het Binnenhof. (10)(2e) is Een] cove

 (10)(2e) met PTSS en zij heeft aangegeven met de minister te willen spreken over de manier waarop zij door de politie is

F (10}20) |behandeld en de begeleiding die zij de afqelopen jare

voor een korte wandeling (30 minuten), —_(19)(2e)

n heeft gekregen. Ze ontmoeten elkaar volgende week bij het

zal ook bij dit gesprek aanwezig zijn.  Van hoorde ik dat de Korpschef volgende wee

gevraagd om mij een korte terugkoppeling van dit ge

k maandag ook een afspraak heeft met (10)(2e) ltk heb de politie
sprek te sturen, zodat de minister op de hoogte is van evt. toezeggingen

 

die door de Korpschef zijn gedaan tijdens dat gesprek.
Kunnen jullie binnen DGPenV nagaan of er verder achtergrondinformatie is die we aan het dossier moeten toevoegen? Ik heb het

oplegformulier al grotendeels ingevuld (zie bijlage).
Met vriendelijke groet,
 

[(10)(2e}] [MoV2e)] [(10}(2e)|
Adviseur Protocol minister van Justitie en Veiligheid
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Bestuursondersteuning (DBO)
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

COT
(10)2e) |@minjenv.nl

(10)(2g)|@minjenv.nl

a
a
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From: (10)(2e) BD/DBO/M&B
 

 

BD/DCOM/WS&O
 

 

 (10)(2e) kKBegeleiding:  

Location: AZ/Binnenhof

Importance: Normal

Subject! FYSIEK> Gesprek met

Categories: Afspraak e€Xtemaren

Start Date/Time: Fri 3/19/2021 8:45:00 AM

End Date/Time: Fri 3/19/2021 9:00:00 AM

| BD/DCOM/WS8&0; Protocol MinJenV NL - DBO;Required Attendees: | (10)(2e)

|(ioyzebd (10)(2e) BD/DGPen V/PPMIPP;| (10)(2e)

 

 (10)(2e)   

 

(10)(2e)
 

BD/DBO/BP&&)}=

0134



To: (10)(2e) | BD/DBO/BP&E||_(10)(2e) |@minjenv.nl]
From: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP

Sent: Mon 3/22/2021 1:46:50 PM

Subject: RE: Gesprek met minister Grapperhaus.

Received: Mon 3/22/2021 1:46:50 PM

 

Hi | (10)(2e) |,

Ik kan wel even een memo schrijven met een conceptreactie op de mail? Dan kan hij daarvoor kiezen of een

handgeschreven brief.

Groet,
(10)(2e)

Van: |(10)(2e) 2e) BD/DBO/BP&E

Verzonden: maandag 22 maart 2021 14:44

Aan:| (10)2e) | | BD/DGPenV/PPM/PP

Onderwerp: FW: Gesprek met minister Grapperhaus.

Urgentie: Hoog

 

 
 

  

Ha [ove]
Het gesprek van | (10)(2e) het Ferd is afgelopen vrijdag niet doorgegaan. (74] (10)(1d) |

| (10)(1d) In plaats van een nieuwe afspraak te plannen, heeft ze een mail gestuurd voor de minister. Ik
 

heb haar beloofd te zorgen dat hij deze zou ontvangen.
Wil jij, gezien de gevoeligheid van de zaak, een memo schrijven voor bij de mail? Of zal ik het bericht gewoon naar

hem doorsturen?

Groet,
(10)(Ze)

Van: |(1V2)| 4 _(10)(2e)_ |@outlook.com>
Verzonden: maandag 22 maart 2021 14:13

Aan: (10)(2e) }D/DBO/BP&E 4 (10)(2e) |@minjenv.nl>

cc:| (10)(2e) | (10)(2e) |@outlook.com>
Onderwerp: Gesprek met minister Grapperhaus.

Urgentie: Hoog

 

 

  

 
 

 

   
r | (10)(2e)

L

(10)(2e)

a

e

(10)(2g)

[

ll

L

L

(10)(2g)    
0135



 

  
] (10)(2e)

(10)(2g)   
 

(10)(2e)   
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