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Nieuwsbrief 3-9-2020
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.

Leden werven leden – Verdien mooie cadeaus
Het Coronavirus heeft toegeslagen en dat heeft ook gevolgen in vakbondsland. Onze werving op de
scholen ligt stil en zal pas in 2021 weer opgestart gaan worden. Echter nieuwe leden zijn altijd
welkom en onontbeerlijk voor de toekomst.
Ook u kunt daarin van betekenis zijn. Wij vragen u dan ook om hieraan een steentje bij te dragen.
Kijk eens om je heen of je collega’s kent die nog geen lid van een bond zijn en maak ze lid van de
ANPV. Als dank voor de inspanningen hebben wij een mooie actie opgezet.
Klik hier om te zien hoe dat in zijn werk gaat
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Oproep: Slechte ervaringen met Recruitment ?
Zoals bekend lopen vrijwel alle sollicitatieprocedures via
HRM-Recruitment ook IDU (Instroom, doorstroom en
uitstroom) genoemd. Onze belangenbehartigers hebben
in korte tijd een aantal keren met fouten van die dienst te
maken gehad, waardoor collega’s ernstig in hun belangen
zijn geschaad. Wij willen dan ook dit falend functioneren
onder de aandacht brengen van de Nationale Politie c.q.
het verantwoordelijke sectorhoofd.
Als ANPV vragen wij daarom naar recente ervaringen van collega’s die met van fouten van
Recruitment te maken hebben gehad. Is dit ook op u van toepassing geweest dan stellen wij een
mail daarover zeer op prijs. Beschrijf uw ervaring daarin en mail dit dan naar haastert@anpv.nl.

Beleidsregel vakantieverlof leidt tot ‘gedoe’
Recentelijk heeft de interpretatie van de beleidsregel vakantieverlof her en der tot ‘gedoe’ geleid
waarbij door leidinggevenden/HRM adviseurs in strijd met deze richtlijn werd gehandeld. Hierdoor
werden collega’s benadeeld in hun belangen. De ANPV heeft over dit onderwerp in augustus nadere
tekst en uitleg gevraagd aan de werkgever. Klik hier voor het hele artikel en de stellingname van
de werkgever. Heb jij zelf te maken gehad met een soortgelijke situatie en is dit tot op heden niet
tot tevredenheid opgelost laat dit dan weten aan de ANPV afd Individuele Belangen Behartiging
(IBB) Zij zijn bereikbaar via: ibb@anpv.nl of via telefoonnummer: 070-3155114

Algemene Leden Vergadering (ALV)
Normaliter wordt de Algemene Leden Vergadering van de ANPV altijd
gehouden in de maand april. Echter dit jaar gooide het Coronavirus roet in
het eten waardoor deze vergadering niet door kon gaan. Inmiddels is besloten
om de Algemene Leden Vergadering te verschuiven naar maandag 5 oktober
2020 aanvang 13:00uur op de locatie Ametisthorst 20 te ’s-Gravenhage. In
deze vergadering zal er o.a. een statutenwijziging aan de orde komen,
alsmede een voorstel om een nieuw HB lid te benoemen. Deze vergadering
zal ‘Coronaproof’ worden gehouden en daardoor streven we naar een beperkt
aantal leden. Zo nodig kan het dragen van een mondkapje worden verplicht.
Indien leden interesse hebben om hierbij aanwezig te zijn dan kunnen zij zich opgeven via
secretariaat@anpv.nl. Voor nadere informatie over deze vergadering kunnen leden zich wenden
tot de ANPV afdeling waartoe zij behoren.
En toen was de zomervakantie weer ten einde
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