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Nieuwsbrief 07-07-2022

Politie-boa’s in actie tegen examenleed – stand van zaken

Collega’s die politiewerk doen op basis van een boa-diploma moeten elke vijf jaar opnieuw een boa-
examen halen om hun werk te kunnen blijven doen. Dat is al jaren een doorn in het oog van deze 
collega’s, de politiebonden en het korps. Het examen is een enorme verspilling van tijd, geld en 
energie. Een oplossing is tot op heden nog niet gevonden. Reden voor de gedupeerde collega’s om 
zich te verenigen in actiegroep POBO. Lees meer...

(Juridische) Bijstand en verzekering

Daar de ANPV met enige regelmaat (juridische) hulpvragen ontvangt over zaken die in de 
privésferen zijn ontstaan, zoals bijvoorbeeld een lekkage in de woning of bijstand bij een scheiding 
of overlijden, maken we jullie attent op het volgende: De ANPV verleent bijstand in werk 
gerelateerde zaken. De ANPV verleent dus geen bijstand in privéaangelegenheden. Om die reden 
kan het raadzaam zijn om je voor privéaangelegenheden aanvullend te verzekeren. Ga in dat geval 
op zoek naar een geschikte rechtsbijstandsverzekeraar. 

Als lid van de ANPV kan je hiervoor gratis gebruik maken van de Stichting EAC. De EAC zoekt voor 
jou de voordeligste verzekering en zet zich primair in voor het zo laag mogelijk houden van de 
premie. Kijk op eac-advies.nl voor meer informatie.

Operatie Domtowersquare

Donderdag 16 juni 2022, D-Day voor het uitje met de Infanterie van de IBB. Het gezelschap 
bestond uit de strijders van de frontlinie IBB en leden van het commandocentrum gevestigd aan de
Ametisthorst 20 te Den Haag. (Hiermee wordt bedoelt alle vrijwillige Individuele Belangen 
Behartigers (IBB) die bij de eenheden werken en de Juridische medewerkers van ANPV-IBB die op 
kantoor werkzaam zijn en de IBB-ers ondersteunen.) Uiteraard kan ik ook vertellen over een uitje 
met een groep kantoortijgers, maar de Band of Brothers-variant maakt het net wat avontuurlijker 
hoop ik.

Operatie “Domtowersquare” begint op het terras naast de Domtoren. Waanzinnig uitzicht! Oh 
nee…, er stond een domme toren in de weg…, maar het was al wel gelijk gezellig. De niet al te 
zakelijke dingen werden besproken tussen iedereen, de mens achter de IBB-er krijgt wat aandacht 
op die manier en er was een lekkere lunch. Ook weer-technisch a perfect Day overigens.

 
 Uiteraard is er een dagindeling en we
 beginnen met een rondje Utrecht via diverse
 missies die zo succesvol mogelijk moeten
 worden afgelegd. Tijdens de mars, die hoort
 bij deze missies, moeten er ook nog vragen
 beantwoord worden die de meer
 persoonlijkere kant van sommige IBB-ers
 belichten. Tijdens de missies zie je ook gelijk
 hoe mooi de binnenstad van Utrecht is, het is
 weliswaar geen Haarlem (Robert ;-)), maar
 echt wel een mooie stad.
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Het peloton IBB-ers werd verdeeld in diverse groepen en de missies werden met succes volbracht. 

Het is gelukkig niet zo dat er bijvoorbeeld een bepaalde groep gelijk neerplofte op een terras ofzo, 
dat zou gewoon echt niet kunnen. De ene groep blijkt wel net wat beter te zijn dan de andere in 
het succesvol doorlopen van de missies, waardoor er zelfs sprake is van een winnaar. De groep met
de Geuzennaam ‘Je moeder’ wint de slag om de Domtoren en is daarmee de 1e groep in de 
geschiedenis van de ANPV die de prestigieuze titel Domtowersquare-veteranen mag dragen. 

Vervolgens door naar locatie B waar wij voor de uitdaging stonden om tien kegels met een bal 
voorzien van drie gaten te doen omgooien in maximaal 2 worpen per beurt. Er werden twee 
speelrondes gehouden en ik hoef waarschijnlijk niet te vertellen wat het allerbelangrijkste is. 

Namelijk dat je op het podium staat, nadat de scores bij elkaar opgeteld zijn na twee speelrondes. 
El Salvador (JC) zou zeggen: ”Das logisch”. Mensen die het podium net niet halen op, ik noem maar
wat, drie punten na, die hebben gewoon verloren. Zo hard is de topsport nou eenmaal en bowlen is
een sport. Het zou je toch overkomen als je, ik noem maar een naam, Sascha heet ofzo.

Robert was overigens glansrijk winnaar, maar die had ook zijn eigen bowlingschoenen/bowlingbal 
en bowlingshirt meegenomen. Hij hield z’n bowlinghand heel de dag in een handschoen warm en 
bracht deze vervolgens weer op wedstrijdtemperatuur door de wedstrijdhand onder te dompelen in 
ezelinnenmelk en te laten masseren door een professionele hand masseuse. Waarschijnlijk als je 
Googelt op Robert, dan zal Wikipedia aangeven dat hij Fries Bowlingkampioen 2017 / 2018 / 2019 /
2020 / 2021 en 2022 is.

Daarna was er nog een heerlijk diner voor iedereen
met eventuele alcoholische versnaperingen voor hen
die dat wilden en toen was de dag alweer voorbij
gevlogen. De meeste manschappen verlieten de
missie om richting het thuisfront te gaan. Een select
gezelschap had er iets meer moeite mee dat er een
eind aan deze dag zou kunnen komen en die bleven
nog wat langer rondhangen in het centrum van
Utrecht om de stad het ANPV-afscheid te geven die
de stad verdiende. We lieten de stad in puin en rook
achter in ieder geval en… hadden we de avond niet
zo afgesloten, dan had ik nooit geweten dat wij
iemand in ons midden hebben wiens favoriete film
‘Filmpje’ is. 

De dag was voor 100% een succes en zorgde ervoor dat we elkaar behoorlijk beter leerden kennen
dan tijdens een meeting via Teams of een cursusdag, waarbij we veelal braaf zitten te luisteren en 
er weinig ruimte is voor socializen. 

Wat mij betreft reden genoeg om jaarlijks bij de missie Domtowersquare stil te blijven staan onder 
het motto “voor hen die het bevielen”. Hopelijk motiveert dit artikeltje de mensen, die er dit keer 
niet bij waren, om een volgende keer te proberen wel mee te kunnen gaan om zo ook een 
Domtowersquare-veteraan te kunnen worden. Je zal er geen spijt van krijgen, vermoed ik, om 
elkaar op deze wijze te spreken, mee te maken en gewoon een hartstikke leuke dag te hebben. 

Tot slot, bedankt voor de missie en de gezelligheid!
Groetjes private Winston
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Ervaringsdeskundigen E-learning gezocht

Op 16 november 2022 tussen 14:00 en 16:00 uur organiseert het Expertgebied
Ontwikkeling en Onderwijs van de Staf Korpsleiding een expertsessie over het
huidige E-learning. Doel van deze sessie is om allerlei ervaringen hierover te
vergaren. Ken je iemand met positieve of minder positieve ervaringen, die als
ervaringsdeskundige wil deelnemen aan deze expertsessie? Ken je iemand die
expert is op het gebied van E-learning? Zo ja, stuur ons vóór 19 augustus 2022 
de naam en het e-mailadres en wij zullen dit doorgeven aan de Strategisch beleidsadviseur van de 
Staf Korpsleiding. Wellicht krijg je dan een uitnodiging om deel te nemen aan deze expertsessie.

Volg ons ook op:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maak een collega lid en gebruik hiervoor de QR-code voor het inschrijfformulier. 

              

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.

We wensen iedereen die de komende periode op vakantie
gaat ,een goede en rustgevende vakantie toe!
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