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Nieuwsbrief 1 / 2020 Postactieven
Beste leden van de postactieven van de ANPV Politiebond, Met veel
genoegen stel ik mij als interim voorzitter van de Post-Actieven aan jullie
voor.
Mijn naam is Leo Ponsen en ik werk sinds 2000 voor de toenmalige KLPD
nu Landelijke Eenheid in de functie van Brigadier. Mijn standplaats is/was
Maasbracht. Ik was werkzaam bij de dient Infra. Daarvoor maakte ik vanaf
1985 deel uit van de Nederlandse Spoorwegen, werkzaam bij de Dienst
Spoorwegpolitie (Sp) later (tot 2000) Korps NS Spoorwegpolitie.
Ik ben vlak na de overgang van NS naar de KLPD lid geworden van de
ANPV. Ik was nog heel even lid van de NPB, sorry, we maken allemaal
weleens een fout.
Mijn carrière bestaat voor een deel uit vakbondswerk en medezeggenschap (OR Sp, COR NS, OR
KLPD vice voorzitter). Tevens ben ik alweer een tiental jaren Individueel Belangenbehartiger (IBB)
bij de ANPV. Met die ervaringsrugzak ben ik in het voorjaar van 2015, na een sollicitatieronde,
geplaatst op de tijdelijke functie van Casemanager PTSS. Afgesproken werd dat dit voor een jaar
zou zijn, maar jullie kennen de politie, het werden bijna 5 mooie jaren. Ik heb een dikke honderd
collegae bijgestaan in hun gevecht met PTSS. De functie van casemanager behelst dat je collega’s
helpt met het aanvragen van een erkenning beroepsziekte. Verder help je hun waar je kan met de
rechtspositionele rompslomp.
Per 22 november dit jaar ga ik met eervol ontslag bij de Nationale Politie. Vanaf die datum ben ik
volwaardig Post-Actief lid van de ANPV! Dit laatste jaar werk ik nog 3 dagen ivm RPU. Voor deze
dagen ben ik sedert 1 januari 2020 volledig vrij gemaakt door de korpschef voor werkzaamheden
voor de ANPV. Mijn werkzaamheden (PTSS dossiers), die ik voornamelijk samen verricht met
Sascha Pols, behelzen de restschade claims. Ook na mijn ontslag blijf ik hier nog een tijdje mee
bezig. Ik ben onlangs afgetreden als voorzitter van de Afdeling van de Landelijke Eenheid( LE). Dit
stokje heb ik mogen overgeven aan mijn collega Marcel Hamminga en ik kan mij nu gaan focussen
op het in goede banen blijven leiden van de Post-Actieven.
Let op: De functie van voorzitter is voor mij op dit moment nog “tijdelijk”. Ik ben i.v.m. de CORONA
maatregelen tijdelijk jullie voorzitter op voordracht van het Hoofdbestuur. Zo snel als enigszins
mogelijk is gaan we een Algemene Ledenvergadering PA bij elkaar roepen. In deze vergadering kan
ik door jullie worden gekozen of indien zich een andere kandidaat meldt kan er op deze of op mij
worden gestemd. Dus heb je ambitie? Meldt dit dan aan mij. Ik zal op termijn nog een oproep
plaatsen in een nieuwsbrief aan jullie en op de website van de ANPV.
Rest mij nog Theo Jansen te bedanken voor alles wat hij in de afgelopen jaren gedaan heeft gedaan
voor de Post-Actieven. Theo maakt geen deel meer uit van het bestuur, hij blijft echter wel lid van
de postactieven. Ik wil als laatste jullie allemaal oproepen om eens na te denken over hoe nu
verder met de PA! Ik zou het fijn vinden als jullie ideeën hebben en die aan mij willen toesturen,
hoe we het lidmaatschap van onze groep Postactieven nog aantrekkelijker kunnen maken. Ik ben
benieuwd!! In verband met de Corona-crisis, gaan de twee geplande bijeenkomsten van dit jaar
niet door. Wij informeren jullie ZSM over 2021.
Met collegiale groet,
Leo Ponsen
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