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PCP dag
ontmoeten
inspireren
verhalen delen

“Het was voor mij een dag vol met mooie momenten, emoties, nieuwe contacten weten te leggen en
zeker ook inzicht.” En “Het was voor mij de eerste keer. Het voelde als een warme deken.”
Zomaar twee reacties van de collega’s op een stralende Ontmoetingsdag van het Platform Chronisch
zieke Politiecollega’s (PCP) op vrijdag 20 september in Doorn.

WEP
Award
Wie wordt het beste politieteam van
2019? Twee teams ontvingen in de
tweede helft van 2019 de WEP Award.
In de tweede helft van 2018 waren
dat er nog drie.

SGBO Pride Amsterdam
Team Vitaal Noord-Holland
Team Opsporingscommunicatie
Draagploeg Nationale Politie
Team Bestrijding Kinderporno &
kindersekstoerisme

WEP
Gala
De genomineerde teams van oktober
2018 t/m oktober 2019 waren
aanwezig op het WEP Gala.
Een feest voor de politiecollega’s en
hun vak. Een goed diner met
tussendoor de presentatie van de
genomineerde teams.

En de winnaar Beste Politieteam van
2019 is geworden: Team
Opsporingscommunicatie.

De Blauwe
Tegel naar de
onwijze moeders in
Rotterdam.
Wat tien jaar geleden klein begon als
initiatief van wijkagent Marco den
Dunnen, is inmiddels uitgegroeid tot
een begrip in Rotterdam. De Onwijze
Moeders. Zij werden in Delfshaven in
het zonnetje gezet. En niet zomaar.
Het was een groot ‘bedankt’ van de
politie en gemeente aan moeders die
zeggen: “Wij laten onze wijk niet
verloederen. Het is onze wijk.” Na de
bijeenkomst werd een Blauwe Tegel
gelegd als symbool voor de goede
samenwerking tussen politie en haar
partners.

WEP
onderweg
naar WPFG
2021
Afgelopen augustus vonden de World
Police and Fire Games plaats in het
Chinese Chengu.
Een groots internationaal
sportevenement voor politie- en
brandweermensen. WEP directeur
Bryan Rookhuijzen was erbij om
contacten te leggen en te zien hoe
waardering en erkenning in 2021 vorm
kan krijgen als de WPFG in Nederland
wordt gehouden.

Stoppen
met
werken bij
de politie
Hoe moelijk kan het zijn?
Een echt pensioenboek voor
collega’s die zich oriënteren op hun
pensioen. Met ruim 20
gepensioneerde oud-politiemensen.
Dat boek is er gekomen, geschreven
door Sjikke Mulder en Heleen Untied.
Het boek is beschikbaar gesteld aan de
pensioenambassadeurs die het
uitdelen in de pensioengesprekken
met de collegas’s.

Blauwe
Parel
2019
De juridische kennisquiz voor de
politie. Op initiatief van Mike
Hoekendijk (zakboeken politie) werd
voor de 4e keer op rij de Blauwe Parel
gehouden. Dit keer met duo’s en een
originele ronde erin: de rode knop.
Tot de finale was het spannend. Duo
(én echtpaar) Boukje en Robin wonnen
de Blauwe Parel 2019!
Nipt aan van de tweede plek. Die was
voor studenten Kevin en Björn.

