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Nieuwsbrief 15-7-2021
Start overgangstraject N3-generalist
Op maandag 5 juli jl. is in de Eenheid Den Haag een start gemaakt met het overgangstraject voor
N3-Generalisten die zijn aangemeld voor het N4-Overgangsbeleid en de bevordering naar de
functie van Senior. Naar verwachting is dit traject ruim binnen de in de cao afgesproken periode
afgerond.
In twee informatiesessies is uitleg gegeven over het doorlopen van het werkervaringstraject, dat
onderdeel uitmaakt van het Overgangstraject N3-Generalist. De eerste individuele startgesprekken
op volgorde van dienstjaren vinden al de komende dagen plaats.
Start andere eenheden

De start in de Eenheid Den Haag werd mogelijk door de afspraken die de gezamenlijke
politievakbonden ANPV, NPB, ACP en Equipe met de werkgever hierover maakten.
Het Overgangstraject N3-generalist moet ervoor zorgen dat de circa 3.000 voor het N4Overgangsbeleid aangemelde N3-Generalisten, doorstromen van Generalist niveau 3 naar
Generalist niveau 4. Zij krijgen daarmee hetzelfde vooruitzicht op bevordering tot Senior als de
aangemelde N4-Generalisten.
Na de start in de Eenheid Den Haag volgt in september de eenheid Rotterdam. De andere
Eenheden volgen dit jaar nog.
Klik hier voor het complete bericht

Kandidaten gezocht voor OR Politieacademie
De OR van de Politieacademie heeft nog geen ANPV-fractie.
Wij zijn benaderd door een lid die daar verandering in wil brengen en daarom zoeken we
kandidaten voor de OR.
Wil jij meepraten met het bestuur? Meer te weten komen over de organisatie waarin je werkt?
Samen met collega’s zaken verbeteren die spelen op de werkvloer? Meld je dan aan via
secretariaat@anpv.nl. Ook als je het nog niet zeker weet en meer informatie wil. We kunnen je in
contact brengen met ervaren OR-leden en geven je trainingen die ervoor zorgen dat je goed
voorbereid wordt.
Werk je niet bij de Politieacademie maar bij een andere eenheid en ben je geïnteresseerd? Meld je
dan ook. We brengen je in contact met de juiste persoon. Doe het gelijk, dan kan je nog voor de
verkiezingen een keer meekijken of het wat voor je is.
Oh ja, OR – werk is gewoon in de baas z’n tijd. Doe het! Voor elkaar.
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Maak veiligheid en rechtsstaat prioriteit van nieuwe kabinet
Het totale vraagstuk van veiligheid en rechtsstaat moet één van de belangrijkste prioriteiten van
het nieuwe kabinet moet zijn. Dat schrijft de Coalitie voor Veiligheid aan de informateur en de
hoofdrolspelers in het formatieproces.
CvV – voorzitter Gerrit van de Kamp: “Anders voorzien wij een samenleving die meer en meer
onder spanning komt te staan door tegenstellingen, onevenwichtige (sociale) verhoudingen,
escalatie van geweld en een overheid die in toenemende mate tegenover de burger en samenleving
komt te staan.
Veel van onze leden maken zich dan ook ernstige zorgen over deze ontwikkelingen en roepen op
tot een flinke koerswijziging van het politieke denken om verdere verslechtering te voorkomen”.
In haar brief pleit de CvV voor Europese en internationale samenwerking, op basis van een
gezamenlijke visie en agenda, passend bij de huidige internationale geopolitieke verhoudingen.
Daarnaast wil de CvV dat er weer geïnvesteerd wordt in de de sector veiligheid. De afgelopen jaren
zijn de verschillende onderdelen geconfronteerd met bezuinigingen, waardoor er ingeboet is op
kwaliteit en en kwantiteit van de dienstverlening. Daarbij speelt ook de onderlinge afhankelijkheid
tussen de verschillende sectoren. De keten is zo sterk als de zwakste schakel.
Gaten worden met gaten opgevuld, al dan niet in een ander onderdeel van de veiligheidsketen.
Tegelijkertijd wordt er, door ontwikkelingen in technologie en criminaliteit, juist een groot beroep
gedaan op het aanpassingsvermogen van de sector.
Verder benadrukt de CvV dat het noodzakelijk is, zowel voor de medewerkers als voor de
samenleving, dat het werk in de sector zo aantrekkelijk, gezond en veilig mogelijk uitgevoerd kan
worden. Om zo ook recht te doen aan het zware werk dat gedaan wordt in de veiligheidssector.
De CvV dringt er om deze redenen nadrukkelijk op aan om het budget voor de sector veiligheid
weer mee te laten groeien met het BBP en de opgelopen achterstanden van de afgelopen jaren weg
te werken. Om op die manier te bouwen aan een veilig Nederland.
De ANPV neemt deel aan Coalitie van Veiligheid
https://www.coalitievoorveiligheid.nl
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World Police & Fire games 2022 – IN SPORT WE UNITE
De internationale spelen voor personeel van politie, brandweer,
douane en Dienst Justitiële Inrichtingen worden volgend jaar voor
het eerst in de historie in Nederland gehouden.
Van 22 tot en met 31 juli 2022 staat Nederland in het teken van de
World Police & Fire Games. De havenstad Rotterdam is tien dagen
lang het kloppend hart van dit grootse en bovenal unieke
breedtesportevenement. Ruim 10.000 politiemensen,
brandweerlieden, medewerkers van douane en Dienst Justitiële
Inrichtingen afkomstig uit 70 verschillende landen doen mee aan de
WPFG2022. Zij zullen actief zijn in maar liefst 63 sportonderdelen
waaronder crossfit, atletiek, triatlon, waterpolo, kitesurfen en de
ultimate firefighter.
Ontmoeten, sportiviteit & respect
De World Police & Fire Games 2022 zet sport in als middel om
ontmoetingen tussen hulpverleners tot stand te brengen. Daarnaast is het doel om sportiviteit te
stimuleren en respect te genereren voor al die hulpverleners die dag en nacht voor ons klaar staan.
Vandaar dat het motto van de WPFG2022 is: ‘IN SPORT WE UNITE’
Het belooft voor zowel deelnemers als toeschouwers een geweldig spektakel te worden in de zomer
van 2022. Wil jij actief worden op/voor de WPFG2022? Blijf op de hoogte door je in te schrijven op
hun nieuwsbrief (Klik hier.....)

Naar een andere eenheid verhuisd? Geef het door
Voor sommige berichten, zoals hierboven, is het voor ons handig te weten in welke eenheid je
werkt. De politie geeft dat i.v.m. privacy niet aan ons door, dus ben jij de afgelopen tijd in een
andere eenheid gaan werken, geef het even door via ledenadministratie@anpv.nl. Daar kan je
ook wijzigen kwijt van huisadres, telefoon, e-mailadres. Alvast bedankt!

Politiebond ANPV / Voor elkaar (Filmpje)
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

