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Nieuwsbrief 11-3-2021
De 2e kamer verkiezingen komen er weer aan

In maart 2021 worden wij burgers weer in de
gelegenheid gesteld onze voorkeur uit te spreken
over wie het land voor de komende 4 jaar moet
gaan regeren.

Partij

BOA's bewapenen

Aanpak van radicalisering en extremisme?

50 P lus

N iet genoemd.
O nduidelijk. De positie en bevoegdheden van de boa zijn wel toe
aan een "herbezinning die rec ht doet aan hun s teeds
belangrijkere taak".

Niet genoemd.
A lert blijven op ris ic o's van aans lagen en terrorisme door integrale
aanpak van vroegtijdige s ignalering, s trafrec htelijke vervolging en
bes tuurs rec htelijke maatregelen.
Geen podium voor haatpredikers , preventie via s c holen en in de
wijk. E en robuus t budget voor inlichtingen- en veiligheids diens ten.
Bes trijding van terroris me en extremis me moet zoveel mogelijk in
Europees verband plaats vinden. A lleen s amen kunnen terroris me
en extremis me effec tief worden aangepakt.
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N iet genoemd. Wel meer politievrijwilligers .
Nee. Boa's niet inzetten als verkapte politieagenten.
Samenwerking met de politie verbeteren en ze een noodknop
geven met direc te toegang tot de meldkamer van de politie.
Nee. Het geweldsmonopolie ligt bij de politie. Wel een extra
training voor de-es calatie en een betere s amenwerking met de
politie.

P reventie van radicalis ering voortzetten, ac tieplan tegen
extreemrec hts terroris me. M os keeën beveiligen.
Niet genoemd. Wel een goede s amenwerking tus s en de politie en Grens overs chrijdende c riminaliteit en terroris me aanpakken door
boa's .
grensc ontroles opnieuw in te voeren.
De nadruk ligt op het geric ht verzamelen inlic htingen in plaats van
mas s asurveillanc e. P reventie begint ook bij de wijkagent. Strenger
toezic ht op terroris mefinanc iering.
N iet genoemd.
O uders , docenten en jeugdwerkers ondersteunen om radicalis ering
vroeger te herkennen. Inlic htingendiens ten in E uropa gaan beter
samenwerken om een vuis t te maken tegen internationale
N ee. Ze zijn voldoende opgeleid en uitgerus t.
onveiligheid.
Deels. O p voorwaarde dat ze onderdeel worden van de
politieorganis atie en een politieopleiding krijgen.
Niet genoemd.
Jihadis ten en sympathis anten preventief ops luiten via
N iet genoemd.
administratieve detentie.
De financ iering van veiligheids diensten moet voor meerdere jaren
vas tstaan. M eer aandac ht voor grens bewaking. Doods traf kan
O nduidelijk. Wel meer uniforme regels rond bevoegdheden en
ingevoerd worden voor terroris tis che mis drijven.
uitrus ting nodig.
Democ ratie en vrijheid bes c hermen tegen extreemrechts e
groeperingen en extreme s alafisten. Rons elaars en haatpredikers
Deels . O p voorwaarde dat ze onderdeel worden van de
moeten worden geweerd of vervolgd. Financ iering van politieke en
politieorganis atie en een politieopleiding krijgen.
religieuze organis aties uit het buitenland niet toes taan.
V eiligheid s taat voorop in de s trijd tegen radic alis ering en
terroris me, ook als de vrijheid van menings uiting van haatpredikers
of de gods diens tvrijheid moet worden ingeperkt.
Ja. M et onder meer een wapens tok of peppers pray.
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De regie nemen over je eigen loopbaan
Je bent ooit gestart in een leuke baan bij de
politie, je hebt misschien al de nodige carrière
stappen gemaakt. Maar het gevoel van “is dit
het”, zit ik nog wel op de juiste plek en levert het
werk mij nog energie?
Daarnaast kun je iets meemaken in de leven waar
jezelf geen invloed op hebt. In beide gevallen kan
je onderzoeken welke andere mogelijkheden er
zijn binnen of buiten de politie.
De politieorganisatie kan je hierbij helpen.
Wanneer je met dit soort vragen zit dan kan je terecht bij het Loopbaan en Mobiliteitscentrum
(LMC). Het LMC is een onderdeel van het PDC en valt onder de sector Instroom, Doorstroom en
Uitstroom. Op intranet is hier de benodigde informatie over te vinden.
Zoals daar te lezen valt: “We geloven er in dat het belangrijk is om tijdens je loopbaan in beweging
te blijven. Dat kan zijn:




Op je huidige plek met nieuwe uitdagingen en taken
Op een andere plek door een stage of TTW
Naar een andere plek binnen of buiten de politie

Lees vooral eens wat zij kunnen betekenen voor je. Voor nu, maar ook voor je toekomst.

Loopbaan voor N3 en N4 collega's
Op donderdag 4 februari 2021 berichtten de gezamenlijke vakbonden over het opleidingsbeleid
voor 111 surveillanten die nu het niveau 3 (N3) opleiding volgen. Dit leverde een groot aantal
terechte vragen op van niveau 3 collega’s die al met een N3 diploma aan het werk zijn.
Er is nog veel onduidelijk over het Loopbaanpad richting de N4 kwalificatie, waarna je mogelijk
Senior kunt worden.
In onze nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden over bijvoorbeeld de oplossing voor de
doorstroming, de vervolgstappen, de resultaten enz.
Inmiddels zijn twee Team-sessies gehouden, die druk bezocht werden en waar brandende vragen
over specifieke en vaak persoonlijke onderwerpen konden gesteld worden. Bij deze sessies namen
ook de vertegenwoordigers van ANPV (juridische afdeling) deel.
Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp of de mogelijkheden van ondersteuning bij
vervolgstappen, neem dan contact op met ibb@anpv.nl of het studenten@anpv.nl. Bellen kan
natuurlijk ook. 070-3155128
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Belastinghulp aangepast
Zoals iedereen inmiddels wel weet zijn er nog steeds covid-19 maatregelen die eraan bijdragen
dat sommige planningen niet gehaald kunnen worden. Ook voor de belastinghulp is dit helaas het
geval. Niet alle locaties zijn meer beschikbaar, dus let goed op bij het aanmelden.
De laatste locatie in de lijst is echter wel gewoon altijd beschikbaar, namelijk om via een
'opstuurbrief' uw aangifte te laten invullen.
U kunt zich aanmelden tot en met 31 maart 2021.

Voor aanmelding belastinghulp klik op: deze link

Leden werven leden – Verdien mooie cadeaus
Het Coronavirus is nog steeds in de samenleving actief, waardoor de gevolgen in vakbondsland
helaas nog te merken is. Onze werving op de scholen ligt stil en zal hopelijk in de loop van 2021
weer opgestart gaan worden. Echter nieuwe leden zijn altijd welkom en onontbeerlijk voor de
toekomst. Ook jij kunt daarin van betekenis zijn. Wij vragen je dan ook om hieraan een steentje bij
te dragen.
Kijk eens om je heen of je collega’s (of medestudenten op de politieacademie) 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
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

