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De Blauwe Familie

Afgelopen maandagavond is op NPO 2 de documentaire ‘De Blauwe Familie’ uitgezonden. In deze 
uitzending kwamen onder andere (oud) collega’s aan het woord over onderwerpen zoals racisme en
discriminatie binnen de Nationale Politie. Uit eigen ervaring gaven zij een inkijkje in datgene wat zij
zelf ervaren en meegemaakt hebben tijdens hun opleiding en werk voor de politie. Deze 
persoonlijke verhalen lieten zien wat voor inwerking en leed dit alles heeft betekend voor deze 
mensen. Het verdriet en de teleurstelling was duidelijk aanwezig. Ook onze leden kunnen te maken
krijgen met discriminatie en/of exclusie/uitsluiting. Wordt je hiermee geconfronteerd en heb je hulp
of ondersteuning nodig, schroom dan niet en neem contact op met onze ondersteuners via 
ibb@anpv.nl.

Ook binnen de politie is het belangrijk dat iedereen een ‘luisterend oor’ kan vinden indien een 
collega wordt geconfronteerd met dergelijk gedrag. Sta open voor signalen die wijzen op 
discriminatie en racisme, durf het bespreekbaar te maken en zet stappen om te helpen dit te 
voorkomen of te stoppen. Elke eenheid heeft ook één of meerdere vertrouwenspersonen en/of 
geestelijk verzorgers die altijd te benaderen zijn en waar je in vertrouwelijkheid dit soort 
onderwerpen kunt bespreken. Mocht je de uitzending gemist hebben dan kan je deze altijd nog 
terugkijken. Daarnaast is deze documentaire ook te vinden op internet.  
https://www.gids.tv/video/455026/docu-de-blauwe-familie-gemist-bekijk-hier-de-hele-uitzending

N2 – N3

In Amsterdam heeft een pilot gedraaid om het onderwijstraject van N2 naar de functie van 
Medewerker GGP te optimaliseren. Hierbij is een groep assistenten werkzaam in het LFNP-
vakgebied en in het bezit van het diploma Assistent Politiemedewerker, doorgegroeid naar de 
functie van Medewerker GGP. Deze pilot was dermate succesvol dat volgend jaar alle eenheden dit 
traject mogen aanbieden. Er wordt naar gestreefd om twaalf klassen per jaar op te leiden verdeeld 
over drie opleidingslocaties en op vier vaste momenten. Informatie over de toelatings- en selectie-
eisen, de inhoud van de opleiding en het loopbaanperspectief na afronding van dit traject kan je 
verkrijgen via een digitale landelijke voorlichtingsbijeenkomst. Bijwonen van een 
voorlichtingsbijeenkomst is een voorwaarde om je aan te kunnen melden voor dit 
doorstroomtraject. Aanmelden kan vanaf 1 juni 2022 tot en met 15 juli 2022 via YouForce > 
Tabblad Loopbaan > selfservice tegel ‘Aanmelden N2 stabiliteit’.

Meer informatie
Ga voor meer informatie over het N2-traject, zoals voorlichtingsbijeenkomsten, toelatingseisen en 
loopbaanperspectief naar de nieuwspagina op intranet.
Voor vragen over de loopbaantrajecten of andere HRM-vragen, neem je contact op met de 
Servicedesk HR: (088 - 161) 12 13 of je gebruikt het contactformulier op de intranetsite.
Bron: Intranet politie
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Ledenpeiling cao

Naar aanleiding van het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao hebben de voorzitters van 
de vakbonden een ronde langs tien eenheden gemaakt om uitleg te geven over dit akkoord. Nu is 
het tijd voor de ledenpeiling. In je mailbox heb je een uitnodiging gehad om je mening over het 
onderhandelaarsakkoord te geven. 

Dit kan tot maandag 30 mei 2022, 12:00 uur. 
Laat je stem horen! Heb je nog vragen over de cao of het onderhandelaarsakkoord stel dit dan 
via cao@anpv.nl

Onbelaste reiskosten gaan omhoog

Het kabinet heeft deze week besloten dat de onbelaste reiskostenvergoeding, die per
2024 verhoogd zou gaan worden, per 2023 verhoogd gaat worden. Dit onder druk van
de Tweede Kamer die daar op aangedrongen heeft. Op dit moment is de belastingvrije
vergoeding € 0,19 per kilometer en dit bedrag is sinds 2006 (!) niet meer verhoogd. 

Per 01-01-2023 gaat de belastingvrije vergoeding verhoogd worden naar € 0,21 per kilometer en 
per 01-01-2024 naar € 0,23 per kilometer. Dit wil overigens niet zeggen dat een werkgever 
verplicht is om dit belastingvoordeel te gebruiken. De verwachting is wel dat de meeste werkgevers
€ 0,21 per kilometer gaan betalen nu dit niet meer belast wordt. Wij zullen er bij onze werkgever 
op aandringen om dit ook te gaan doen. 

Individuele Belangenbehartiging (IBB) zoekt vrijwillige medewerkers

De ANPV kan in diverse eenheden nog vrijwillige individuele belangenbehartigers gebruiken. 
Zou jij collega’s uit jouw eenheid willen bijstaan, mentaal of met tips en (juridische) adviezen 
wanneer zij dit nodig hebben? Wil jij opkomen voor een collega die dat zelf (even) niet (meer) kan?
Denk hierbij aan het begeleiden bij VIK-onderzoeken, PTSS-procedures, beroep- en 
bezwaarschriften, gesprekken met leidinggevenden, enzovoort. Ben jij iemand uit de 
politieorganisatie (executief of ATH) die collega’s een warm hart toedraagt en intrinsiek 
gemotiveerd is om hen bij te staan in voor hen moeilijke momenten?
Wellicht is de functie van individuele belangenbehartiger bij de ANPV dan een goede optie voor jou.
Vanuit de ANPV krijg je gratis opleidingen aangeboden en alle mogelijke ondersteuning vanuit de 
juridische afdeling van de ANPV. Door de nauwe contacten, terugkomdagen en 
intervisiebijeenkomsten sta je er nooit alleen voor. Het is een neventaak die door de werkgever 
wordt gefaciliteerd. Ben je geïnteresseerd in een leuke en leerzame afwisseling van je eigen 
werkzaamheden en wil je meer informatie, neem dan via contact op met Florence Gerritsen, via 
ibb@anpv.nl. Zij gaat graag een kennismakingsgesprek met je aan.

Verkiezingen ABP Verantwoordingsorgaan

 Van 4 t/m 24 april 2022 zijn er verkiezingen gehouden voor het ABP
 verantwoordingsorgaan. Vanuit de ANPV waren er twee kandidaten die via het
 Ambtenarencentrum (AC) gekozen konden worden, te weten Bart Driessen voor de 

gepensioneerden en Frank Maste Mohammed voor de actieven. Zij hebben zich in de nieuwsbrief 
van 14 april 2022 aan jullie voorgesteld. Helaas zijn geen van beide ANPV-collega’s gekozen en dat 
vinden we erg jammer. Zowel Bart als Frank bedanken de mensen die op hen hebben gestemd. 

mailto:ibb@anpv.nl
mailto:ledenadministratie@anpv.nl
http://www.anpv.nl/
mailto:cao@anpv.nl


Politiebond ANPV
Ametisthorst 20

2592 HN Den Haag

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

E-mail: ledenadministratie@anpv.nl

Den Helder – Maastrichtloop

 In 2016 en 2019 hebben collega’s van de eenheid Amsterdam een bezoek
 gebracht aan Expert Care wat een grote indruk bij hen achter gelaten heeft. Dit
 heeft hen ertoe doen besluiten om te strijden voor goede doelen en mee te doen
 met diverse sportactiviteiten om geld in zamelen. Op 21 en 22 mei 2022 hebben
 zij meegedaan met de estafetterun Den Helder –  Maastricht van 438 km.
 Hiermee hebben zij een mooi bedrag van ruim  € 7.000,-- opgehaald. Ook de
 ANPV heeft een leuk bedrag gedoneerd. De ANPV feliciteert alle deelnemers met
 het behalen van zowel de finish als dit succes!

Doneren is nog steeds mogelijk. Ga naar https://www.gofundme.com/f/denhelder-maastrichtloop.

Stichting Politie Veteraan

Ik ben Maarten Vos, een collega van de Landelijke Eenheid met 38 dienstjaren. In 2019 is bij mij 
PTSS geconstateerd. Mijn behandeling startte gelijk met het traject voor aanvraag erkenning 
beroepsziekte. Beide trajecten waren mij onbekend en vond ik erg zwaar. Er was geen uitzicht op 
re-integratie en daardoor zat ik alleen maar thuis en raakte steeds meer geïsoleerd. Ik werd getipt 
over de Stichting Politieveteraan, waar ik april 2021 startte in een revitalisering traject in bosgebied
Horsterwold. Hier kan je in de natuur en in het tempo van de natuur, samen met lotgenoten werken
aan herstel. Je voelt daar dat je niet alleen bent, en dat je elkaar kunt steunen. In een prikkelarme 
omgeving krijg je een schat aan informatie over alles wat met PTSS te maken heeft. Achteraf 
jammer dat ik daar niet twee jaar eerder van heb geweten, maar misschien is het een mooie tip 
voor anderen. Zit je zelf vast in je PTSS, of herken je die onzekerheid en eenzaamheid kijk dan 
eens op:  https://stichtingpolitieveteraan.nl

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
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