Politiebond ANPV
Ametisthorst 20
2592 HN Den Haag

Tel: 070-3155106
Web: www.anpv.nl
E-mail: ledenadministratie@anpv.nl

Nieuwsbrief 20-01-2022
Goede doelen ANPV 2021 en 2022
Zoals te doen gebruikelijk heeft onze bond elk jaar een goed doel wat wij steunen. De steun
bestaat uit bijdragen van nieuwe leden die de mogelijkheid gebruiken om een donatie te doen in
plaats van een welkomstcadeau. Daarnaast kunnen leden/wervers hun aanbrengpremie schenken.
Voor 2021 was het goede doel KIKA (zie ook www.kika.nl) en wij hebben afgelopen periode een
bedrag over kunnen maken van € 670,-Ook voor 2022 hebben wij een goed doel geadopteerd en dat is nu de Stichting Surfivor. Voor
nadere info zie hier op: https://surfivor.nl/

World Police and Fire Games 2022
Het is mogelijk om je in te schrijven als vrijwilliger voor de World Police & Fire Games 2022. Wil jij
deel uitmaken van een fantastische, unieke ervaring tijdens de World Police & Fire Games 2022 in
Rotterdam?
De WPFG2022 is op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers met een sporthart, die in
de periode van 20 tot en met 31 juli 2022 beschikbaar zijn.
Wil je graag meewerken aan dit prachtige en unieke internationale sportevenement? Wil jij ook iets
doen en bijdragen aan waardering en respect voor de hulpverleners die deelnemen? Dan zijn zij op
zoek naar jou!
Kijk voor meer informatie snel op www.wpfgrotterdam2022.com/vrijwilligers en meld je
vandaag nog aan.

Igor Buijck treedt terug als HB lid
Recentelijke heeft Igor Buijck aangegeven per direct zijn functie als
hoofdbestuurslid neer te leggen. Binnen het hoofdbestuur (HB) was
hij eindverantwoordelijk voor de communicatie.
Igor is werkzaam op een Basisteam in de volle onregelmatigheid,
daarnaast is hij herkozen als OR lid in de eenheid Den-Haag én is hij
nog actief als gemeenteraadslid in zijn woonplaats. De combinatie
van al deze taken gaf een te grote druk op zijn gezondheid waardoor
hij heeft besloten om zijn HB functie neer te leggen.
Het hoofdbestuur bedankt Igor voor zijn inzet en betrokkenheid bij de
ANPV en wenst hem veel succes met de OR – werkzaamheden en het
reguliere werk op het team, in goede gezondheid.
Het hoofdbestuur gaat zich beraden op in de invulling van de ontstane vacature.
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Verslaafde politiemensen
Een artikel in het AD viel op. “Werknemers met verslaving worden vaak te laat geholpen: Ze zijn
bang om hun baan te verliezen.”
Dat veel politiemensen wel een drankje lusten, merken we bij teamuitjes, cursussen en
bijeenkomsten. Voor hoeveel politiemensen de alcohol een probleem is, is niet bekend. In
Nederland zijn ongeveer 2 miljoen mensen verslaafd. Daar zitten ongetwijfeld politiemensen bij.
Hulp zoeken voor zo’n probleem is lastig. Wat zijn de gevolgen voor je werk en voor thuis wanneer
je erkent dat je verslaafd bent. (Al zal in veel gevallen ‘thuis’ allang hebben gemerkt dat je drinken
problematisch is) Als je ziek bent ga je naar de dokter. Verslaving is een chronische en uiteindelijk
dodelijke ziekte.
Voor het complete artikel in het AD: Klik hier
Voor informatie over hulp bij verslaving: https://www.pzp.nl/vergoedingen/verslavingszorg

Rouwverlof
Door de bonden is aangekaart dat er meer ruimte zou moeten zijn voor verlof na een sterfgeval in
je familie of gezin. In de laatste CAO is die ruimte gekomen om verlof te nemen na een overlijden
van een familielid in de 1e graad. Namelijk 2 x je contracturen van een week. Dus bij een 36-urige
werkweek heb je recht op 2 x 36 uur verlof. Vanuit de ANPV is er deelgenomen aan de werkgroep
die het Handelingsperspectief ‘rouw op de werkvloer’ heeft opgesteld. Rode draad in die
handreiking is: maatwerk. Iedereen is anders en heeft andere wensen. Voor de 1 zijn die 2 weken
vrij misschien niet genoeg. Voor een ander is snel gaan werken de oplossing. Er kan veel bij de
politie. Daarbij is goed overleg met je TC of OE heel belangrijk (of misschien kan een maatje in je
team het namens jou regelen). Want de verlofuren zou je bijvoorbeeld ook in halve dagen kunnen
opnemen wanneer hele dagen werken nog teveel voor je is. In het Handelingsperspectief worden
mogelijkheden aangegeven. Wellicht zijn er nog andere opties. Dat is aan jou en je chef of je team
om dat in te vullen. Politiemensen krijgen meer ruimte voor rouwverlof
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

