SELECTIE- EN AANWIJZINGSPROCEDURE

KWARTIERMAKERS NATIONALE POLITIE

Bureau ABD Politietop
31 maart 2011

AANWIJZINGSPROCEDURE KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE (beoogd korpschef)
FASE 1 VOORBEREIDING: PROCEDURE EN PROFIELEN

Tijdlijn (bij benadering)

Concept procedure bespreken met minister.

februari 2011

Concept profiel kwartiermaker Nationale Politie bespreken met minister.

maart 2011

Minister vraagt voorzitter Korpsbeheerdersberaad (Kbb) en voorzitter College van procureurs

maart 2011

generaal advies over procedure en profiel. Voorafgaand hieraan reeds melden aan dbKbb dat er
advies wordt gevraagd aan voorzitters Kbb en College van pg’s.

De adviezen in overweging nemend, stelt de minister procedure en profiel nationaal korpschef

maart 2011

vast.

Bekend stellen van procedure en profiel aan voorzitter Kbb, regioburgemeesters en voorzitter

maart 2011

COR i.o. (communicatiemoment).

(FASE 2 INTERESSEPEILING IS N.V.T.)

FASE 3 AANWIJZINGSPROCEDURE

ABD Politietop stelt in overleg met DGP op basis van search een longlist op van beschikbare

maart 2011

kandidaten. Uitgaande van deze longlist adviseren ABD Politietop en DGP de minister over
mogelijk geschikte kandidaten.

Minister (plus SG en DGP) spreken de potentieel geschikte kandidaten.

april 2011

Minister bespreekt de uitkomst met de voorzitter van het Kbb en voorzitter College van pg’s en

april 2011

wint hun advies in en informeert vervolgens ABD Politietop. Voorzitter Kbb en voorzitter College
van pg’s spreken samen met DGP de potentieel geschikte kandidaat / kandidaten en brengen
hierover advies uit aan de minister.

Beoogd voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR) i.o. bespreekt samen met DGP de

april 2011

potentieel geschikte kandidaat / kandidaten.

De adviezen en gesprekken in overweging nemend, neemt de minister een voorlopig besluit.

april 2011

Veiligheidsonderzoek dan wel toetsen of vigerende verklaring van geen bezwaar volstaat. ABD

Zo vroeg mogelijk in procedure

Politietop doet hiervoor een aanvraag bij de AIVD.

aanvragen

Toetsen en vaststellen arbeidsvoorwaarden. Bureau ABD Politietop stelt advies op.

Zo vroeg mogelijk in procedure
toetsen.

Voordracht minister in ministerraad.

april 2011
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AANWIJZINGSPROCEDURE KWARTIERMAKERS NATIONALE KORPSLEIDING
FASE 1 VOORBEREIDING: PROFIELEN

Tijdlijn

Concept profiel kwartiermakers nationale korpsleiding (beoogde korpsleiding: directeur operatiën en directeur

april 2011

bedrijfsvoering) bespreken met minister.

De minister vraagt voorzitter Kbb en voorzitter College van pg’s advies over profielen.

april 2011

De adviezen in overweging nemend, stelt de minister de profielen vast en informeert voorzitter COR i.o., voorzitter

april 2011

Kbb en voorzitter College van procureurs-generaal.

FASE 2

INTERESSEPEILING

FASE 3

SELECTIE- EN AANWIJZINGSPROCEDURE

april 2011

ABD Politietop stelt op basis van interessepeiling en search een longlist op van beschikbare kandidaten. Uitgaande

april 2011

van deze longlist adviseren ABD Politietop en DGP de minister en de kwartiermaker Nationale Politie over het
totaalplaatje en mogelijk geschikte kandidaten.

De minister neemt zonodig het besluit om de functie kwartiermaker nationale korpsleiding (alleen beoogd directeur

april 2011

bedrijfsvoering) extern open te stellen.

ABD Politietop nodigt de mogelijk geschikte kandidaten uit voor een gesprek met de kwartiermaker Nationale

april 2011

Politie.

Kwartiermaker Nationale Politie spreekt met de potentieel geschikte kandidaten en bespreekt de uitkomst

mei 2011

(totaalplaatje) met de minister (plus SG en DGP).

Kwartiermaker Nationale Politie en DGP bespreken de uitkomst (totaalplaatje) met de voorzitter Kbb en voorzitter

mei 2011

College van pg’s en informeren ABD Politietop en de SG.

Voorzitter Kbb en voorzitter College van pg’s spreken samen met DGP de potentieel geschikte kandidaat /

mei 2011

kandidaten en brengen hierover advies uit aan de kwartiermaker Nationale Politie.

De adviezen in overweging nemend, neemt de minister i.o.m. de kwartiermaker Nationale Politie een voorlopig

mei 2011

besluit.

Veiligheidsonderzoek dan wel toetsen of vigerende verklaring van geen bezwaar volstaat. ABD Politietop doet

Zo vroeg mogelijk in

hiervoor een aanvraag bij de AIVD.

procedure aanvragen

Toetsen en vaststellen arbeidsvoorwaarden. Bureau ABD Politietop stelt advies op.

Zo vroeg mogelijk in
procedure toetsen.

Formele aanwijzing kwartiermakers nationale korpsleiding

mei 2011

(beoogde korpsleiding: directeur operatiën en directeur bedrijfsvoering).
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AANWIJZINGSPROCEDURE KWARTIERMAKERS REGIONALE EENHEDEN
(beoogde politiechefs van de regionale eenheden)
en KWARTIERMAKER VOOR DE LANDELIJKE EENHEID (of eenheden)
FASE 1 VOORBEREIDING: PROFIELEN

Tijdlijn

Concept profielen kwartiermakers regionale eenheden (beoogde politiechefs van de regionale

mei 2011

eenheden) en kwartiermaker voor de landelijke eenheid bespreken met kwartiermaker Nationale
Politie (beoogd korpschef) en kwartiermakers nationale korpsleiding (beoogd korpsleiding: directeur
operatiën en directeur bedrijfsvoering).

De minister vraagt i.o.m. de kwartiermaker Nationale Politie betreffende regioburgemeester en

mei 2011

hoofdofficier van Justitie advies over profielen.

De adviezen in overweging nemend, stelt de minister i.o.m. de kwartiermaker Nationale Politie de

mei 2011

profielen vast en informeert voorzitters ondernemingsraden, regioburgemeesters en hoofdofficieren
van Justitie. Vanzelfsprekend staat het de regioburgemeester en de hoofdofficier van Justitie vrij om
suggesties voor kandidaten aan te dragen.

FASE 2 INTERESSEPEILING

mei 2011

FASE 3 SELECTIE- EN AANWIJZINGSPROCEDURE

ABD Politietop stelt op basis van de interessepeiling en een search een longlist op van beschikbare

mei 2011

kandidaten. Uitgaande van deze longlist presenteren ABD Politietop en DGP aan kwartiermaker
Nationale Politie en kwartiermakers nationale korpsleiding het totaalplaatje en adviseren zij over
mogelijk geschikte kandidaten.

Kwartiermaker Nationale Politie en kwartiermakers nationale korpsleiding en DGP spreken met de

juni 2011

overgebleven kandidaten.

Kwartiermaker Nationale Politie en kwartiermakers nationale korpsleiding en DGP bespreken de

juni 2011

uitkomst met minister.

Regioburgemeesters en hoofdofficieren van Justitie spreken met de potentiële kandidaat en brengen

juni 2011

advies uit aan de kwartiermaker Nationale Politie. Zij vervullen deze rol in overleg met de overige
korpsbeheerders in de regio. In verband met de functie kwartiermaker landelijke eenheid spreekt de
voorzitter van het College van pg’s met de potentiële kandidaat voor deze functie en brengt advies uit
aan de kwartiermaker Nationale Politie.

De beoogd voorzitters van de betrokken ondernemingsraden spreken met de potentiële kandidaat en

juni 2011

brengen advies uit aan de kwartiermaker Nationale Politie.

De adviezen in overweging nemend, draagt de DGP op advies van de dg ABD en i.o.m. de

juni 2011

kwartiermaker Nationale Politie kandidaten voor aan de minister.

Minister spreekt met betreffende kandidaten, ter kennismaking en finale toetsing.

juni 2011

Veiligheidsonderzoek dan wel toetsen of vigerende verklaring van geen bezwaar volstaat. ABD

Zo vroeg mogelijk in

Politietop doet hiervoor een aanvraag bij de AIVD.

procedure aanvragen
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Toetsen en vaststellen arbeidsvoorwaarden. Bureau ABD Politietop stelt advies op.

Zo vroeg mogelijk in
procedure toetsen.

Minister neemt besluit over aanwijzingen.

juni 2011
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