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Nieuwsbrief 1-4-2021
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.

Keuzemoment voor levensloopverlof spaarders
Het zal niemand in de afgelopen jaren ontgaan zijn dat de levensloopverlofregeling door fiscale
maatregelen per 01-01-2022 ten einde gaat komen. Collega’s die nog daadwerkelijk verlof willen
gaan opnemen in de 2e helft van 2021 dienen hiervoor snel een keuze te maken en wel
UITERLIJK 1 JUNI 2021. Maak je geen keuze dan wordt het totale gespaarde bedrag per medio
oktober uitbetaald. De werkgever zal nog in persoonlijke communicatie de betrokken collega’s ook
op het bovenstaande attenderen.

Structurele verwaarlozing publieke sector
Er is sprake van een structurele verwaarlozing van de publieke sector. Het piept en kraakt in de
uitvoering, er zijn te weinig middelen beschikbaar en op uitvoeringsniveau is de menselijke maat
vaak zoek. Het is daarom essentieel dat een nieuw kabinet een sterke overheid hoog op de agenda
zet. De gezamenlijke vakbonden voor overheidspersoneel hebben hiervoor de handen in een
geslagen en een manifest opgesteld.
Klik op deze link voor meer informatie

Geen voorrang vaccineren voor politiemedewerkers
Zowel de Korpsleiding als de politiebonden als de Coalitie voor Veiligheid hebben vanaf het begin
van de Corona pandemie bij herhaling bij het kabinet verzocht om voorrang voor de essentiële
collega’s in specifieke onderdelen van de Nationale Politie.
Inmiddels is er (eindelijk) een reactie bekend vanuit het kabinet. En die luidt dat men zich blijft
richten op het huidige vaccinatiebeleid. Er komt geen aanpassing in dit beleid en onze collega’s
dienen ‘gewoon’ hun oproep af te wachten om gevaccineerd te worden.
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Marcel Hamminga stelt zichzelf voor
Tijdens onze ledenvergadering op 12 maart jl ben ik gekozen als
afdelingsvoorzitter. Maar wie is Marcel Hamminga nu eigenlijk.
Ik ben in 1991 bij de politie Amsterdam begonnen. In 1997
overgestapt naar de toenmalige KLPD, divisie mobiliteit, bij de
waterpolitie Vanaf 2002 ben ik lid geworden van het afdelingsbestuur
van de ANPV. In 2003 gekozen in de onderdeelscommissie van de
waterpolitie en daarna in 2005 in de ondernemingsraad van de KLPD.
Hier heb ik tot 2010 in gezeten. Daarna nog even van 2014 tot 2018
wederom in de ondernemingsraad. Toen Leo Ponsen zijn pensionering
aankondigde, vond ik het bijna mijn taak om als een van de oudste
bestuursleden de rol van voorzitter op mij te nemen. Hoewel oud. Ik
voel mij met mijn 53 jaar nog erg jong. Ik zie het als mijn uitdaging
om de komende jaren met het bestuur een actieve afdeling op te
zetten en ook weer frisse bestuursleden te werven. Met de OR
verkiezingen in zicht, is dat wat mij betreft ook wel nodig. Een mooi
doel voor het afdelingsbestuur ook.

Optimaliseren gegevens lidmaatschap
Regelmatig wordt er gedacht dat wij mutaties vanuit Youforce ontvangen, echter is dit niet het
geval. Wijzigingen moet zelf bij ons worden aangeboden. Dit kan heel gemakkelijk via het
wijzigingsformulier op onze website. Graag zouden wij een privé e-mailadres en telefoonnummer
mogen ontvangen, zodat bij onverwachte absentie op het werk toch nog voor ons contact
opgenomen kan worden.
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

