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Word ook lid
net als 25.000
andere collega’s

NPB-voorzitter Jan Struijs
Na een veelzijdige politieloopbaan van 36 jaar maakte Jan
Struijs – ooit begonnen als agent in Rotterdam – in 2016 de
overstap naar de NPB.
‘De Nederlandse Politiebond hecht veel waarde aan een goed
contact met zijn achterban. Dat vinden we belangrijk omdat we
een democratische vereniging willen zijn, die zijn leden maximale
invloed geeft op het doen en laten van de bond. Maar ook omdat
we goed op de hoogte willen blijven van wat er speelt op de werkvloer en waarover de collega’s zich opwinden of zorgen maken.
Alleen op die manier kunnen we namelijk op tijd en effectief voor
hun belangen opkomen. We steken dan ook veel tijd en energie
in onze communicatie met de leden, zowel via allerlei eigentijdse
(sociale) media als via een eigen NPB-app.’

FACT CHECK
BIJBLIJVEN
l Via de NPB-app en de NPB-website
l Via Twitter/Facebook/Instagram/LinkedIn
l Via de digitale NPB-nieuwsbrief

NPB-lid Tess
Met tienduizenden volgers op Instagram, Facebook, Twitter
en YouTube, is de Amsterdamse politieagente en NPB-lid Tess
inmiddels een bekende agent.
‘Het is een eer om een van de gezichten te zijn van de Nederlandse Politiebond. De NPB is in mijn ogen een betrouwbare vakbond,
die openstaat voor vernieuwing en zich met meer bezighoudt dan
alleen het afspreken van zo goed mogelijke arbeidsvoorwaarden.
Naast een uitstekende juridische hulpverlening organiseren ze
voor hun leden ook allerlei soorten scholing en training. Ook kun
je binnen de bond op allerlei vlakken (een tijdje) actief zijn als
kaderlid. Staat heel goed op je cv!’

FACT CHECK
ERVARINGEN OPDOEN
l Interessante cursussen en trainingen
l Veel soorten interessant vrijwilligerswerk
l Volop kansen om collega’s te helpen (als kaderlid)

NPB-lid Bregje
Werkzaam in de Eenheid Noord-Holland en in haar studentenperiode lid geworden van de bond.
‘Toen ik met een dienstauto betrokken raakte bij een heftig
verkeersongeval, werd er een strafrechtelijk onderzoek naar mij
gestart. Ik zocht juridische ondersteuning bij de NPB en de eerste
die ik sprak was een collega. Het is fijn dat zo iemand het vak
begrijpt en weet waar hij het over heeft. Tijdens het onderzoek
leverde mijn raadsman fantastisch werk, waardoor ik weer snel
aan de slag kon. De NPB is een betrouwbare en zeer kundige
vakbond!’

FACT CHECK
RECHTSHULP
l Een eigen juridisch team in dienst (inclusief advocaten)
l Ook bijstand bij strafrechtelijke vervolging (werkgerelateerd)
l Geen beperking in aantal zaken en uren per zaak

NPB-lid Danny
Vooral bekend als internationale voetbalscheidsrechter in de
Champions League, maar daarnaast is Danny Makkelie ook
politie-inspecteur in Zuid-Holland Zuid.
‘De NPB is enorm betrokken bij de politieorganisatie en de collega’s op de werkvloer. Net als een goede scheidsrechter op
Champions League-niveau moet een politiebond steeds scherp
zijn en blijven opletten. De NPB staat bekend als professioneel en
doortastend, maar is tegelijkertijd ook echt een sociale bond van
collega’s voor collega’s. Nadat ik zelf uitstekende rechtsbijstand
kreeg van de NPB, ben ik een lid voor het leven!’

FACT CHECK
ARBEIDSVOORWAARDEN
l Ervaren onderhandelaars met een politie-achtergrond
l Ongekend informatienetwerk op de werkvloer
l Actiebereid – op kleine en op grote schaal

Dit krijg je er ook nog bij!
+ 24/7 bereikbaar voor spoedeisende (rechts)hulp
+ Breed ledenvoordeel via de FNV (reizen, ontspanning, kleding, studie, energie)
+ Voordelig verzekerd van rechtshulp bij privéproblemen via DAS
+ Deskundig advies op belastinggebied
+ Vier keer per jaar het NPB-magazine ‘de Politie’

+ Niet te vergeten onze welkomstbonus:

09.2018

De eerste TWEE MAANDEN
krijg jij het NPB-lidmaatschap
GRATIS!

www.politiebond.nl

