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Nieuwsbrief 10-6-2021

Ledenraadpleging zaterdag van start

Van zaterdag 12 juni 10:00 uur t/m zondag 20 juni houden de bonden een ledenraadpleging waarin
het onderhandelaarsakkoord van de cao 2021 wordt voorgelegd.

De ANPV laat deze peiling doen door een extern bureau om zo een volledig anoniem resultaat te 
krijgen. 

Alle leden krijgen via het bij ons bekende e-mailadres een uitnodiging. Heb je zaterdag na 11:00 
uur nog geen uitnodiging ontvangen? Neem dan even contact op met ledenadministratie@anpv.nl.

Volgens de statuten van de ANPV kan de voorzitter pas tekenen na goedkeuring van het 
hoofdbestuur en de raad van voorzitters. Daarin zitten de voorzitters die de afdelingen 
vertegenwoordigen.

Om te weten hoe onze leden over het akkoord denken, is het gebruikelijk dat we een 
ledenraadpleging houden zoals ook nu.

Om te voorkomen dat een (te) kleine groep z’n mening geeft, heeft het hoofdbestuur een 
ondergrens ingesteld voor het doorslaggevend laten zijn van de uitkomst. Die ondergrens is een 
opkomst van 40%.

Als de opkomst lager is, zal het hoofdbestuur in vergadering met de raad van voorzitters besluiten 
of we het akkoord zullen ondertekenen. Daarbij wordt natuurlijk gekeken naar het 
opkomstpercentage en vooral het aantal voor- of tegenstemmers.

Het is ook goed daarbij op te merken dat wanneer één of twee van de vier bonden geen groen licht
krijgt van de achterban, dit niet automatisch betekent dat het akkoord niet door de anderen 
ondertekend kan worden. 

Ook wijzen wij er op dat wanneer er geen meerderheid voor dit akkoord is, er helemaal geen 
akkoord is. Dan zullen we terug naar de onderhandelingstafel moeten en weer (hardere) acties 
moeten gaan voeren. In dat geval rekenen we ook op jouw inzet.

Dus laat je stem horen en vul de ledenraadpleging in! 

Heb je nog vragen over de cao? Stel ze via cao@anpv.nl

Het Hoofdbestuur ANPV
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Nieuwe website

Zoals je misschien al hebt gemerkt, is onze website vernieuwd.

Graag blijven wij op de hoogte van de mening van onze leden en willen daarom graag 
terugkoppeling hoe de nieuwe website wordt ervaren. Mochten er kleine problemen zijn waar je 
tegenaan loopt, links die niet lekker lopen o.i.d. willen wij dat weten, zodat dat deze snel opgelost 
kunnen worden.

Bericht hierover kun je sturen naar: secretariaat@anpv.nl
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Samen sterker....

Het afdelingsbestuur Rotterdam heeft de 24 gemeenten in haar regio middels een brief gewezen op
diverse problemen en gevraagd om hulp in het nadrukkelijk meedenken in oplossingen. De 
regionale politiek vertegenwoordigd de burger en de politie acteert, ondergeschikt aan het bevoegd
gezag. Beiden hebben het beste voor met de burger uiteraard daaronder mee in begrepen, de 
bedrijven en passanten. De volgende problemen werden benoemd:

 De operationele capaciteit & werkdruk
 De studenten instroom & diversiteitsbeleid
 Opvang van nieuwe agenten in samenhang tot erkenning & waardering


Inmiddels zijn diverse uitnodigingen ontvangen tot gesprekken met politici en zal gehoor worden 
gegeven aan verzoeken tot enkele interviews. Animatiefilmpjes die zichtbaar zijn op het YouTube 
kanaal ANPVROTTERDAM geven een beeld van de eerste drie zaken. Uiteraard zijn leden die mee 
willen doen en denken, van harte welkom bij het regiobestuur: ANPV-RTD@outlook.com. Wordt 
vervolgd.....

Studentenloket

Binnen de ANPV is er een 24/7 loket dat speciaal bestemd is voor de Studenten op de
Politieacademies. Studenten kunnen zoals altijd ook nu, of beter gezegd juist nu, bij de ANPV
terecht voor alle problemen, zorgen en specifieke (advies) vragen tijdens de gehele opleiding.
Te denken valt aan:

 Problemen met Professioneel Fit
 Oneens met je salaris
 Te veel lesuitval; Vragen over verlof
 Onvoldoende begeleiding krijgen
 Niet serieus genomen worden
 Oneens met beoordeling; Onaangekondigd aanpassen studiemateriaal
 Problemen met ziekteverzuim

Voor contact met het Studentenloket kun je mailen met: studenten@anpv.nl.  
Graag in je mail, een telefoonnummer vermelden, waaronder je te bereiken bent.
Bellen kan natuurlijk ook. 070-3155128.

ANPV, voor elkaar! wil jij ook wat voor een collega betekenen? 
Neem contact op of kijk bij wie je terecht kan!

Vorige nieuwsbrieven nog een keer inzien, klik op: deze link.

Hikers en Avonturiers, klik op: deze link
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