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Nieuwsbrief 26-11-2020

Geen vakbond meer voor en door collega’s? 

Bij de politie komt de grote uitstroom op gang. Duizenden collega’s gaan met pensioen. De RVU 
(Regeling Vervroegd Uittreden) zal daaraan ongetwijfeld nog een boost geven. Dus heeft de politie 
veel nieuwe mensen nodig. Daarvoor is de opleiding al uitgebreid en korter geworden. En de 
vakspecialistische opleidingen worden uitgebreid. Voor de vakbonden geldt hetzelfde. Veel vrijwilligers
behoren tot de oude garde. Niet voor niets vinden veel collega’s de vakbond een ‘ouwe-lullen-club’. 
Veel vakbondsleden zijn lid van de vakbond omdat ze willen dat hun belangen worden behartigd en 
dat ze bij ellende ondersteuning van de vakbond krijgen. 

Om dat te kunnen blijven doen heeft ook 
de vakbond verjonging nodig. Nieuwe -jongere-
collega’s die zich willen inzetten voor hun
collega’s. Helpen zoals je zelf geholpen wilt worden
wanneer dat nodig is. Ik doe dit al jaren. Voor mij
geldt dat ik beter op de hoogte blijf van wat er
speelt in Den Haag en bij de korpsleiding. Als
belangenbehartiger
is het fijn om collega’s bij te kunnen staan. En ik
leer er iedere keer weer van. Een verrijking naast
mijn werk als wijkagent. Het werk dat ik voor de
ANPV doe, kan in diensttijd. Daarvoor zijn in de
CAO faciliteiten geregeld. Daarnaast zijn er allerlei
opleidings mogelijkheden. Ik vraag me af hoe het
komt dat er zo weinig collega’s te vinden zijn voor deze leuke job. Waar ligt dat aan? Ik daag je uit 
om te vertellen wat er voor nodig is om  jou over te halen om vrijwilliger in diensttijd te worden voor 
de vakbond.  Laat het me weten! Je vragen, je opmerkingen, je ideeën, ze zijn welkom op 
wietse.hamming@anpv.nl

CAO Onderhandelen

Inmiddels zijn de politiebonden al ongeveer 6 weken volop in gesprek met de werkgever om te
komen tot een nieuwe cao. Het streven is nog steeds om per 01-01-2021 een nieuwe cao te kunnen 
presenteren. Klik hier voor de laatste stand van zaken (update 25-11-2020) 

Stem op Danny

Onze regiovoorzitter van Oost-Nederland, Danny van Kesteren, zet zich naast de ANPV ook in voor 
personen met een beperking en hij heeft daarvoor het project “Vision” geschreven en ontwikkeld.
Lees meer...

Bonussysteem aanbrengen nieuw leden

Een groot aantal leden heeft inmiddels gehoor gegeven aan de oproep om collega's te vragen ook lid 
te worden van de ANPV. Onze dank hiervoor, dit wordt zeer gewaardeerd. Vergeet niet dat je bij 5, 10
of 15 leden jouw cadeaubon kan verzilveren via een mail aan ledenadministratie@anpv.nl

IBAN   NL24 INGB 0000 2321 94 / KVK   40477627

https://www.anpv.nl/actueel/stem-op-danny
mailto:ledenadministratie@anpv.nl
http://www.anpv.nl/
mailto:ledenadministratie@anpv.nl
https://www.anpv.nl/actueel/update-cao-onderhandelingen
mailto:wietse.hamming@anpv.nl


ANPV Politiebond
Ametisthorst 20

2592 HN Den Haag

Tel: 070-3155106
Web: www.anpv.nl

E-mail: ledenadministratie@anpv.nl

Vacature: Hoofdbestuurslid met de portefeuille 'Opleidingen' part-time

De politievakbond ANPV is op zoek naar een enthousiast bestuurslid (landelijk hoofdbestuur). Binnen 
het hoofdbestuur word je verantwoordelijk voor de portefeuille opleidingen. Als lid van het 
hoofdbestuur bepaal je samen met de andere leden van het hoofdbestuur mede de koers van de 
ANPV. 

Aan jou de taak om alle vormen van scholing te organiseren en te faciliteren zodat onze leden een 
mooi aanbod aan opleidingen heeft. Het opleidingsplan 2021 dient als basis van de te organiseren 
opleidingen. 

Wil je ook meer doen voor je collega’s, wil mee wil meebesturen in een collegiaal bestuur en  heb je 
interesse in opleidingen en scholing reageer dan snel.
 
Wat vragen wij?

 Betrokkenheid en feeling met het onderwerp ‘opleiding en scholing’
 Organisatorische kwaliteiten
 Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 Teamplayer in een collegiaal bestuur

 
Wat beiden wij?

 Aantal uren inzetbaarheid conform BARP regeling
 Maandelijkse toelage
 Goede reis- en verblijfkostenregeling
 ICT voorzieningen die benodigd zijn
 Een fijne werkomgeving met politie-collega’s
 Bestuurlijke ervaring op doen. 

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met onze voorzitter: Xander Simonis 
tel: 06-42726566 of met ons Hoofd Bedrijfsvoering: Kees Wijnen tel: 06-24475635 (part-time)

Inplannen data Belastingservice wat verlaat

De inplanning voor het maken van de afspraken zal eind december 2020 van start gaan. Vanwege het
beschikbaar stellen van het programma is het niet mogelijk dit eerder te starten. De leden die 
bevestiging hebben gekregen dat begin november gestart gaat worden met inplanning, moeten 
helaas nog even geduld hebben. De inplanning wordt gedaan op basis van datum binnenkomst 
aanmeldinging service.
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Week van de aandacht voor de zieke collega

Vorige week heeft de WEP (Stichting Waardering en Erkenning Politie) de hele week uitgeroepen tot 
de ‘week van aandacht voor de (chronisch) zieke collega. Natuurlijk moeten we 365 dagen per jaar 
aandacht voor onze zieke collega’s hebben maar WEP deed als ‘extraatje’ een oproep om namen van 
collega’s aan te dragen die wel een bloemetje konden gebruiken omdat zij tot deze categorie 
behoorden. Vanuit de ANPV zijn (voor zover bekend) vier collega’s aangemeld voor dit mooie gebaar. 
Zij hebben inmiddels al een mooie bos bloemen mogen ontvangen. De redactie wenst deze vier 
collega’s maar ook alle andere collega’s die ziek zijn een voorspoedig herstel toe.
Lees meer over Stichting WEP: https://www.wep.nu

Even voorstellen

Mijn naam is Eric Bevers. Ik ben in juli 1997 gestart met de opleiding Pomb aan
de Politieacademie in Amsterdam. Na het behalen van mijn politiediploma ben
ik in 1999 gaan werken bij politiebureau Ganzenhoef in Amsterdam-Zuidoost.
Ik heb tot medio 2009 met veel plezier gewerkt in het blauw waarna ik een
TTW heb gedaan bij de District-recherche in Amsterdam-Zuid. Dit bleek toch
niet helemaal mijn ding waarna ik de overstap heb gemaakt naar de
Vreemdelingenpolitie, thans bekend als AVIM. Momenteel werk ik daar als
senior en mag tevens werkzaamheden verrichten als 'Aangewezen Ambtenaar'
hetgeen betekent dat ik beperkt Hovj ben maar dan op het gebied van de
vreemdelingenwet. Ik ben vanaf de politieschool onafgebroken lid van een
vakbond. In eerste instantie was dit de NPB omdat zij een mooie sporttas in het
assortiment hadden. Later ben ik lid geworden van het afdeling bestuur van de
Amsterdamse Politie Vakbond (APV) welke later is gefuseerd met de ANPV. Ik
ben tot op de dag van vandaag lid van het afdeling bestuur Amsterdam en heb
tevens deel uitgemaakt van de vakgroep communicatie. Binnen dit bestuur heb ik als taakaccent de 
werving op mij genomen en vanaf begin 2020 heb ik de werkzaamheden van de landelijke werving 
waargenomen voor de ANPV. Dit is dermate goed bevallen dat ik recentelijk gevraagd ben om deze 
werving voort te zetten waarbij ik ben toegevoegd aan het Hoofd Bestuur van de ANPV. Ik blijf echter 
ook gewoon lid van het afdeling bestuur Amsterdam en hoop op deze manier een waardevolle 
bijdrage te kunnen blijven leveren aan zowel de leden als het hoofdbestuur.

Zolang de voorraad strekt. 
Er zijn nog een beperkt aantal agenda's uit te

geven: Klik hier om aan te melden op website.

Voor de belastinghulp 
kunt u zich via 

deze link aanmelden

Wilt u de vorige nieuwsbrieven nog een keer inzien, kunt u via deze link terugkijken.
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