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Nieuwsbrief 13-5-2021

ANPV – Meer aanwezig en in het zicht

Sinds eind 2020 wordt er volop gewerkt om de ANPV meer aan het venster te krijgen. Op dit 
moment wordt de laatste hand gelegd aan een nieuwe website, wordt er gesleuteld aan de 
nieuwsbrief en zijn we ook op sociaal media volop actief. Tijdens de ALV werd Instagram nieuw 
leven ingeblazen. Ook op Twitter en Facebook zijn we actief. Linkedin zal later dit jaar volgen. 
Verder zullen we onderzoeken hoe we relevant nieuws sneller bij de leden kunnen krijgen. Al met al
nog werk genoeg maar de eerste stappen zijn gezet.
Volg de ANPV op:

 Facebook
 Twitter
 Instagram

Onderzoek naar de perceptie van de politie

Criminologie – Vrije Universiteit Amsterdam
De universiteit van Amsterdam roept politiemensen op om hun mening
te geven over het handhaven van corona maatregelen. Klik hier om mee te doen: Onderzoek

Uit het veld

Zijn er (leuke) ervaringen die je graag met ons of anderen wilt delen, stuur deze dan op aan ons 
via ledenadministratie@anpv.nl zodat wij dit in onze nieuwsbrief kunnen verwerken.

Save the Date: Regio bijeenkomst, ANPV Oost Brabant 22 oktober

Op 22 oktober 2021 hebben wij een als regio Oost-Brabant een bijeenkomst op de planning staan. 
Hopelijk mag dit t.z.t. allemaal doorgaan. Op deze dag vindt de algemene ledenvergadering plaats 
voor onze afdeling en worden op deze dag onze jubilarissen in het zonnetje gezet.
Over de locatie en tijd komen we op een later moment nog op terug.

Intern veranderproces DRIO Oost-Brabant is reorganisatie

Het gestarte veranderproces binnen de Dienst Regionale Informatie Organisatie (DRIO) van de 
politie-eenheid Oost-Brabant is bij nader inzien op grond van de regels van de BARP in feite een 
reorganisatie. Dat hebben de werkgever en de politiebonden donderdag 6 mei officieel vastgesteld 
in het hoogste arbeidsvoorwaardenoverleg binnen de politiesector – het Centraal Georganiseerd 
Overleg Politie (CGOP). Dit betekent dat de werkgever bij het doorvoeren van zijn plannen allerlei 
garanties en waarborgen ter bescherming van de huidige medewerkers in acht moet nemen. 
Klik hier voor het complete bericht

Onderhandelingen nieuwe politie-cao hervat

Op dinsdag 11 mei worden de onderhandelingen over een nieuwe
politie-cao hervat. Nadat de politiebonden hadden gedreigd met een
werkonderbreking tijdens de voetbalklassieker Feyenoord-Ajax heeft
het demissionaire kabinet de voorzitters uitgenodigd weer naar de
overlegtafel te komen. De toezeggingen die de werkgever daarbij 
heeft gedaan, bieden volgens de bonden voldoende
aanknopingspunten voor het oplossen van het cao-conflict. 
Klik hier voor het complete bericht

https://www.anpv.nl/actueel/reorganisatie-drio-oost-brabant
https://vuamsterdam.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9tubBwOlCFQp46G
https://www.anpv.nl/actueel/onderhandelingen-nieuwe-politie-cao-hervat
mailto:ledenadministratie@anpv.nl
http://www.anpv.nl/
mailto:ledenadministratie@anpv.nl
https://twitter.com/ANPV_nl?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/anpv.politiebond/?ref=page_internal
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Online Manifestatie 19 mei 2021

Werken in de publieke sector is werken voor Nederland. Ons werk is essentieel werk, ook zonder 
coronacrisis. De regering steunt op ons om Nederland draaiende te houden, maar de regering als 
onze werkgever geeft er niets voor terug: de cao-onderhandelingen in het onderwijs, bij het rijk, de
gemeenten, Defensie, de politie, de provincies, de rechterlijke macht en de universitair medische 
centra zijn door onze werkgevers afgebroken of lopen erg moeizaam. Daarom zijn de gezamenlijke 
bonden in de publieke sector een campagne gestart, om het nieuwe kabinet de goede kant op te 
duwen. De boodschap? Steun de publieke sector, want investeren in ons werk, is investeren in heel 
Nederland. 
De vakbonden doen in een gezamenlijk manifest ‘Werken voor publieke taken aantrekkelijk maken 
én houden’, een oproep aan politiek en overheidswerkgevers. 

Zij vragen om:
 Een marktconforme loonontwikkeling voor 1 miljoen overheidsmedewerkers
 Voldoende medewerkers om de werkdruk te verminderen
 Ruimte voor de professional: vertrouw de medewerkers en geef meer zeggenschap aan de 

uitvoering
 Geen flex- en onzekere, tijdelijke contracten, maar investeren in zekerheid met continue 

scholing en ontwikkelkansen
 
Om onze eisen kracht bij te zetten, organiseren we op 19 mei een manifestatie op het Malieveld in 
Den Haag. Daar vertellen collega’s uit de publieke sector hun verhaal. Jij kunt de manifestatie 
online bijwonen. 

Doe virtueel mee en meld je aan via secretariaat@anpv.nl

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

mailto:secretariaat@anpv.nl
mailto:ledenadministratie@anpv.nl
http://www.anpv.nl/
https://www.hiking-adventures.nl/
https://www.anpv.nl/leden/magazine-en-nieuwsbrieven/nieuwsbrieven-van-de-anpv
https://www.anpv.nl/over-ons/over-de-anpv/anpv-organisatie
mailto:ledenadministratie@anpv.nl
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