ANPV Politiebond
Ametisthorst 20
2592 HN Den Haag

Tel: 070-3155106
Web: www.anpv.nl
E-mail: ledenadministratie@anpv.nl

Nieuwsbrief 13-8-2020
NEXT cao
Inmiddels zijn de voorbereidingen om te komen tot een nieuwe cao 2021 en verder van start
gegaan. Naast de vier vakbonden die hierbij betrokken zijn is ook een nieuwe werkgroep /
begeleidingsgroep van start gegaan. Zij luisteren naar de naam: NEXT cao en bestaat uit een aantal
jongere collega’s die het hele proces bij alle partijen die betrokken zijn bij de totstandkoming van
een nieuwe cao intensief volgen. Zij zijn bij vooroverleggen, regievergaderingen, formele
overleggen, communicatie etc. etc. Daarbij krijgen zij een adviserende rol. Via deze nieuwsbrief
zullen wij hieraan nog een aantal keren aandacht schenken. Namens de ANPV heeft Michael
Scherpenzeel zitting in deze groep. Michael is werkzaam in de eenheid Den-Haag en ook lid van de
OR Den-Haag.

Politiebonden komen met cao inzet
Deze week hebben de 4 politiebonden hun inzetvoorstel om te komen tot een nieuwe cao 2021 en
verder ingediend bij de Minister van V&J. Was het voorheen altijd zo dat elke bond een eigen
inzetvoorstel maakte en dat ook zo indiende, daarin is nu verandering gekomen. In een gezamenlijk
proces aan de voorkant middels een digitale peiling/uitvraag alsmede een groot aantal
videoconferences zijn we tot dit product gekomen.
Klik hier voor het artikel op de website van de ANPV waarin ook de link naar het inzetvoorstel is
opgenomen.

Laatste kans aanmelden senior voor generalisten N3 & N4
De aanmeldperiode voor het doorstromen naar een seniorfunctie vanuit N3 en N4 generalist gaat
eindigen op maandag 31 augustus 2020. Na deze datum sluit de tegel in Youforce en is het niet
meer mogelijk om je aan te melden.

N3 Generalist:
Ben je generalist in één van de vakgebieden in het LFNP domein Uitvoering met het diploma (basis)
Politiemedewerker (mbo 3), dan kan je je aanmelden in Youforce via de tegel “Aanmelden N3
generalist” voor het N4-traject. Bij aanmelding voor het overgangsbeleid naar een seniorfunctie
wordt vastgesteld of je tot het N4-traject kan worden toegelaten. Tot eind 2028 heb je de
mogelijkheid om dit traject met goed gevolg af te ronden. Indien u zich niet aanmeld, houdt er dan
rekening mee dat u vooralsnog niet meer naar N4 kan gaan. Bedenk: Afmelden kan altijd nog!

N4 Generalist:
Ben je generalist in één van de vakgebieden in het LFNP domein Uitvoering met het diploma Allround
politiemedewerker (mbo 4) of een via de conversietabel hieraan gelijkgesteld diploma? Meld je dan
aan in Youforce via de tegel “Aanmelden N4 generalist’

N4 Generalist traject:
Het behalen van het N4-traject geeft toegang tot het solliciteren naar Seniorvacatures en tot
vervolgopleidingen op de Politieacademie waarvoor het diploma Allround Politiemedewerker (mbo4)
is vereist. De start van dit traject gaat op volgorde van meeste politiedienstjaren.

IBAN

NL24 INGB 0000 2321 94 / KVK

40477627

ANPV Politiebond
Ametisthorst 20
2592 HN Den Haag

Tel: 070-3155106
Web: www.anpv.nl
E-mail: ledenadministratie@anpv.nl

Het N4-traject is gericht op Opsporing en Signaleren & adviseren. Het is de bedoeling dat er
verschillende leermogelijkheden worden aangeboden, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt
gehouden met relevante werkervaring.
Momenteel werkt de Politieacademie aan het vormgeven van dit N4-traject. Het streven is deze
vanaf 2021 aan te bieden. In het najaar 2020 volgt uitgebreide informatie over dit traject op
intranet.
Meer weten?
Meer informatie over de voorwaarden en het aanmelden vind je op de intranetpagina
‘loopbaanpaden en overgangsbeleid’. Hier vind je ook de link naar Youforce om je aan te
melden. Bekijk op deze intranetpagina ook de film en de infographics.

Cursussen First Aid Under Danger (FAUD)

Na het grote succes van de FAUD cursus in 2019 gaat de
ANPV in het najaar van 2020 ook nog 3 cursussen First Aid
Under Danger (FAUD)organiseren.

De cursussen zullen gegeven worden op de navolgende data:
– Dinsdag 29 september, Amsterdam (VOL)
 Dinsdag 13 oktober, Kantoor ANPV Den Haag
 Dinsdag 27 oktober, Enschede
 Dinsdag 17 november, Eindhoven
Per cursus kunnen er maximaal 12 deelnemers deelnemen. De lunch wordt door de ANPV verzorgd.
 De cursustijden zijn van 08.30 tot 17.30
 Voor deze cursus kan buitengewoon verlof verleend worden door de politie.
 Reiskosten worden vergoed door de ANPV.
Aanmelden voor deelname, met voorkeursdatum, alleen via fred.driessen@anpv.nl
Voor deze cursussen geldt, vol is vol, deelname op basis van snelste aanmelding.
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Opvragen van informatie via diensttelefoon
In het verleden heeft de Politiebond ANPV over dit onderwerp al eens jullie aandacht gevraagd.
Gebleken is dat er bij interne onderzoeken met enige regelmaat ook gekeken wordt naar inlog- en
bevragingsgedrag via de computer, maar ook via de diensttelefoon. Daar waar sprake was van
‘onrechtmatige bevraging(en)’ werd dit meegenomen in de afwikkeling en eventuele bestraffing naar
aanleiding van het ingestelde onderzoek.
Hierbij nogmaals het dringende advies:
Doe geen bevragingen van bijvoorbeeld jouw eigen auto, of die van kinderen en andere
familieleden. Kijk niet even of de nieuwe partner van één van je kinderen voorkomt in onze
systemen etc. etc. Bij een onderzoek kom je niet weg met het excuus ‘ik ben 24 uur per dag
politieambtenaar’.
Tot slot willen wij aandacht vragen voor het gebruik van (interne) app groepen. Denk ook daar goed
na: wát voor tekst gebruik ik in een appgroep en wélke afbeeldingen stuur ik rond.
Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp neem dan contact op met ibb@anpv.nl
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