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Leden ANPV in meerderheid voor instemmen met cao

Uit de ledenpeiling die tussen 12 en 20 juni 2021 is gehouden onder de
leden van de ANPV blijkt dat er is een meerderheid van 61,4% voor het
instemmen met het bereikte onderhandelaarsakkoord. Klik hier... 

31,3 % van de leden stemden tegen en 7,3 % koos voor geen mening

De opkomst was 25,3%

Maandag 21 juni 2021 kwam het hoofdbestuur en de raad van voorzitters bijeen en deze besloten 
dan ook unaniem in te stemmen met bereikte akkoord.

Gisteren zijn de hoofdbesturen van alle bonden bijeen geweest en daar bleek dat ook de leden van 
de andere bonden in vergelijkbare meerderheid instemmen met de cao. Alle bonden staan dan ook 
gezamenlijk achter het gesloten akkoord.

Het akkoord kan niet rekenen op gejuich. Het getuigt naar de mening van veel collega’s niet van de
waardering die leden van het kabinet wel uitspreken. Het akkoord wordt dan ook ervaren als het 
hoogst haalbare onder de gegeven omstandigheden.

De onderhandelaars gaan na een korte rustpauze binnenkort weer warmlopen voor de 
onderhandelingen van de volgende cao die 1-1-2022 in zou moeten gaan. Belangrijke factor daarbij
is dat er dan een nieuwe regering moet zijn die wel besluit de waardering in klinkende munt uit te 
betalen.
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ANPV bestuursleden op werkbezoek afdeling Zeeland/West Brabant

Op dinsdag 15 juni 2021 hebben hoofdbestuursleden Marcel van Doormalen en Igor Buijck een 
werkbezoek gebracht aan de afdeling Zeeland/ West Brabant. Zij werden hartelijk ontvangen op het
districtsbureau Markieszaten in Bergen op Zoom door afdelingsvoorzitter Theo van Bergen. 

Tijdens het werkbezoek is er uitgebreid stilgestaan bij de uitdagingen en zorgen die dagelijks op de
werkvloer worden gevoeld. Capaciteit problemen, moeite met roosters rond krijgen, meer werk dan
de organisatie aan kan en de grote van het werkgebied. Voorzitter Theo heeft ons een goede inkijk 
in zijn eenheid gegeven. 

Tijdens een rondgang langs de verschillende afdelingen hebben wij gesproken gevoerd met 
medewerkers van het Regionaal Service Centrum. Door de corona is thuiswerken nog belangrijker 
geworden en zal ook opvolging krijgen in de toekomst. Een afdeling die essentieel is voor ons 
contact met de burgers met collega’s die trots zijn op hun werk. Zij nemen veel handen uit werk 
van de basisteams. 

Na het RSC even een kijkje achter het glas mogen
nemen in het Operationeel Centrum. Uitvoerig
gesproken met de teamchef van het OC Zeeland/West
Brabant. Met als noodkreet bezetting. Roosters met
kunst en vliegwerk rond krijgen waarbij zelf roosteren
van een nood een deugd maakt. 

Een soortgelijke noodkreet gaf de teamchef van
basisteam Bergen op Zoom. Formatief 140 man voor
een zeer groot gebied vanaf de Biesbosch tot aan de
Belgische grens. Zijn team levert 10 fte aan de
bewakingseenheid, nachtdienstontheffing en uitstroom
van oudere collega’s. Door de waterlijn te verlagen lukt
het om de rooster rond te krijgen. Wel 8 tot 10
nachtdiensten per periode. Dit doet wat met het
veiligheidsgevoel van de collega’s. Een verkeerde
ontwikkeling die in heel het land zich voor doet maar
zeker niet gewenst is. 

Het meest zorgelijk is dat team Zeeuws-Vlaanderen een gebied van 733 vierkante kilometer en 
ruim 106000 regelmatig in de nacht 1 noodhulpauto heeft rijden. De back-up moet dan komen uit 
België of uit Goes. Dit is onacceptabel. De vraag is echter waar ligt de oplossing anders dan meer 
mensen? Vooral pragmatisch denken en keuzes maken. We kunnen niet alles.

De uitdagingen die er liggen zullen zeker nog een paar jaar blijven. We zullen als vakbond ANPV dit
op de agenda moeten zetten en houden. Waardering en steun voor de betrokken collega’s is van 
essentieel belang en samen bekijken waar de oplossingen liggen. Het is tenslotte iets wat ons 
allemaal raakt. 

Nadat Theo werd bedankt voor de gastvrijheid, werd de dag in stijl afgesloten met een foto. 
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Voortgang doorstroom niveau 3 naar niveau 4

Op donderdag 3 juni heeft de werkgever samen met de vakbonden een vervolg overleg gehad om 
zo snel mogelijk met een concreet plan van aanpak te komen. Teneinde de 3000 generalisten met 
een basispolitieopleiding op MBO 3 niveau zo snel mogelijk te laten doorstromen naar de rang van 
brigadier en een senior functie. 

De werkgever en de vakbonden streven ernaar om deze zomer een definitief akkoord te sluiten. 
Waarna de landelijke uitrol kort daarop kan beginnen. De eenheden Den Haag en Rotterdam zullen 
mogelijk als eerste van start kunnen gaan. 

Met een hopelijk positief akkoord wordt er recht gedaan aan de 3000 collega’s die tussen hoop en 
vrees zitten. Veel vraagtekens bij de betrokken collega’s terwijl zij al het werk doen en op het 
niveau functioneren van een niveau 4 collega. Een eind maken aan deze misser ligt in het 
vooruitzicht. 

De voorbereidingen voor de landelijke uitrol zijn al in gang gezet; zoals afgesproken komen vanaf 
het begin de huidige N3-generalisten met de meeste politiedienstjaren het eerst aan de beurt. 

Drieduizend collega’s 

Het afgelopen jaar (2020) heeft de werkgever in kaart gebracht welke generalisten met een 
basispolitieopleiding op MBO 3-niveau de wens en de capaciteiten hebben om door te stromen naar
de rang van brigadier en een senior functie. 

Dat bleken in totaal zo’n drieduizend collega’s te zijn. De volgende stap is dat de aangemelde en 
geschikt bevonden collega’s zo snel mogelijk in het bezit komen van een bewijs van hun MBO 4-
werk- en denkniveau als politiemedewerker.

Op onze website staat een nadere uitwerking van de concept afspraken, Klik hier...

De zomervakantie staat weer voor de deur

Zoals ieder jaar doen wij er alles aan om ook tijdens deze periode de telefonische bereikbaarheid
te garanderen voor onze leden.

 Pikettelefoon blijft 24/7 bereikbaar

 Afdeling IBB blijft telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 09:00u en 17:00u

 Ledenadministratie zal in de periode juli en augustus telefonisch bereikbaar zijn op dinsdag, 
woensdag en donderdag tussen 07:30 en 11:30u.

 
Het is altijd mogelijk om contact te zoeken via onze website Contact | ANPV.nl
Geven duidelijk waarom je contact zoekt, zodat het bericht snel bij de juiste
persoon kan worden geplaatst.
 
Ook via de mail kan er een bericht wordt achtergelaten:
Afdeling IBB : ibb@anpv.nl
Ledenadministratie : ledenadministratie@anpv.nl
Algemeen : secretariaat@anpv.nl
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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: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
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