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Laatste nieuwsbrief 2021
Geef je nu op voor de cursus Individuele belangenbehartiging in februari 2022
Op 7, 8 en 9 februari 2022 organiseert de ANPV een 3-daagse
cursus voor leden, die hun collega’s willen helpen ingeval van
nood. Denk hierbij aan conflict met de leiding, niet nakomen van
afspraken, disciplinaire onderzoeken en andere zaken die te
maken hebben met het werk. Daarna kun je aan de slag als
Individuele belangenbehartiger.
Tijdens deze 3-daagse worden oa. wetgeving en gesprekstechnieken behandeld. Daarnaast zal er
uitvoerig worden stil gestaan bij wat het werk van een Individuele belangenbehartiger inhoudt en
wat je ervoor terug krijgt.
Geef je nu direct op via ledenadministratie@anpv.nl
(Voor deze cursus kan je buitengewoon verlof krijgen artikel 35 lid 3 BARP)
Voor meer informatie kun je terecht bij Florence Gerritsen: Florence.Gerritsen@anpv.nl

Verkenning samenwerking vakorganisaties
Afgelopen jaren is de samenwerking tussen de vier politiebonden
geïntensiveerd. In de Cao-onderhandelingen werd én wordt samen
opgetrokken. Verder heeft de ANPV samen met de ACP en Equipe de
SSNP Stichting Samenwerkende Nederlandse Politie vakorganisaties
(SSNP) opgericht. Hierin werken de politiebonden ACP, ANPV en Equipe
samen. Daarnaast hebben wij ons ook aangesloten bij de Coalitie voor
Veiligheid (CvV) waarin een tiental vakorganisaties uit de
veiligheidsketen de handen ineengeslagen hebben.
In 2021 hebben de collega-politiebonden NPB en ACP samen een nieuw
pand gekocht in Baarn, waarin de werkmaatschappijen van deze twee
bonden intensief samenwerken. Ook hebben ze twee verkenners
aangezocht om te bekijken of er nog meer mogelijkheden tot
samenwerking zijn.
De ANPV heeft besloten aan te sluiten bij deze ‘verkenning’ door de heer Tom Rodrigues en
mevrouw Caroline Bonekamp. Zij hebben de opdracht gekregen om komende maanden gesprekken
te voeren met direct betrokkenen van de vier politiebonden. Vanuit onze bond zullen
hoofdbestuursleden en de afdelingsvoorzitters aan deze gesprekken deelnemen.
De beelden die hieruit naar voren komen, worden per bond terug gerapporteerd en zullen worden
besproken in de Algemene Ledenvergaderingen in het voorjaar van 2022. Op basis van deze
rapportages zal bezien worden of verdere vervolgstappen nodig èn mogelijk zijn.
Voor nadere vragen over dit onderwerp kunnen leden zich wenden tot onze voorzitter Xander
Simonis of onze vice-voorzitter Hans Schoones. Zij zijn bereikbaar via e-mail:
xander.simonis@anpv.nl of hans.schoones@anpv.nl
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World Police & Fire Games 2022
Vanaf 1 februari 2022 kunnen deelnemers zich inschrijven voor de World Police & Fire Games 2022.
In tegenstelling tot eerdere berichten zal de inschrijving van de WPFG2022 dus niet van start gaan
op 1 december 2021. De organisatie heeft er alle vertrouwen in dat het een mooi sportief feest
wordt in Rotterdam in de zomer van 2022. Het uitstellen van de inschrijfdatum naar 1 februari stelt
de organisatie in staat om de juiste voorbereidingen te treffen en de inschrijvingen zo goed en
soepel mogelijk te laten verlopen. Vanaf die datum kunnen de deelnemers vanuit de hele wereld
zich inschrijven voor de internationale spelen voor personeel van politie, brandweer, douane en
Dienst Justitiële Inrichtingen die van 22 tot en met 31 juli worden gehouden in Rotterdam.

Entry Book
Medio december wordt het Entry Book van de World Police & Fire Games gepubliceerd op
www.wpfgrotterdam2022.com met daarin alle relevante informatie voor de deelnemers.
Wil je als vrijwilliger tijdens de WPFG2022 een bijdrage leveren? Dat kan! Die inschrijving opent
binnenkort. Meer info daarover volgt!
Voor vragen naar aanleiding van dit bericht, kan er contact op worden genomen via
info@wpfgrotterdam.com

De feiten over het Drio dossier Oost-Brabant
Bij de reorganisatie van de Dienst Regionale
Informatie Organisatie (DRIO) in Oost-Brabant is
onder de medewerkers onnodig veel weerstand
gewekt en kwaad bloed gezet door tekortschietende
communicatie. De venijnige geruchten die daarna
over de leidinggevenden de ronde gingen doen en
zorgden voor ontsporing van het veranderproces
zijn volkomen ongegrond. Dat concludeert de
onafhankelijke commissie-Busker in zijn vandaag
gepresenteerde onderzoeksrapport ‘Tussen idee en
werkelijkheid’.
Dit voorjaar zijn de korpschef en de politiebonden NPB, ACP, ANPV en EQUIPE het erover eens
geworden dat een feitenonderzoek de beste manier was om een scherp en voor alle partijen
gezaghebbend beeld te krijgen van wat zich in Oost-Brabant heeft afgespeeld.’
Voor het hele nieuwsbericht check op onze website: https://www.anpv.nl/de-feiten-over-hetdrio-debacle-in-oost-brabant/

Langdurig zitten is ongezond
Langdurig zitten is slecht voor je gezondheid met al gevolg een verhoogde kans op ziekteverzuim
en daardoor minder productiviteit. Ons lichaam niet gemaakt voor een zittend bestaan. Veel
werkenden hebben fysieke klachten zoals rug- en nekklachten door langdurig zitten of te weinig
bewegen op het werk. In de Europese Unie melden drie op de vijf werkenden klachten als gevolg
van spier- en skeletaandoeningen (musculoskeletale aandoeningen (MSA)) (bron: zesde Europese
enquête naar de arbeidsomstandigheden). Ze kunnen leiden tot arbeidsongeschiktheid,
ziekteverzuim en vervroegde uittreding.
De Sociaal economische raad heeft over dit onderwerp recent tips uitgebracht welke te vinden zijn
op hun website: https://www.ser.nl/nl/actueel/Nieuws/langdurig-zitten-ongezond
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Belastinghulp 2022
Alle aanmeldingen zijn inmiddels verwerkt en de afspraken verzonden. Controleer
goed (ook in uw SPAM box of Ongewenste mail map) of u de afspraak heeft
ontvangen, anders graag even een mail naar ledenadministratie@anpv.nl. Wij
moeten er wel bij vermelden dat alle planningen 'onder voorbehoud' van de
berichtgeving vanuit de regering (vanwege eventuele COVID-19 maatregelen)
worden gerealiseerd. Nog niet aangemeld? Via deze link komt u rechtstreeks bij het formulier.
Aanvragen papieren agenda via deze link kom je direct in het formulier

(zolang de voorraad strekt)

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

Wij wensen uw de beste wensen voor 2022

