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Van de redactie
groot deel van de wereld in zijn greep en Nederland zit op dit moment in de tweede golf. On-

deze maatregelen de komende periode te versoepelen. De grote vraag is dan ook in hoeverre het 
straks mogelijk is om de feestdagen in familieverband gezamenlijk te kunnen en mogen vieren!

Ook de IPA heeft last van deze pandemie. Zowel nationaal als internationaal zijn er evenementen geschrapt 
of verplaatst naar een later moment. Het is natuurlijk te hopen dat deze evenementen op een later moment 
wel doorgaan kunnen vinden, maar vooralsnog ligt de nadruk op de veiligheid en gezondheid van de mensen. 
Dit speelt ook een belangrijke rol in de afweging van het organiseren van de traditionele nieuwjaarsborrels van 
de districten. Houdt daarom de berichtgeving van uw district in de gaten!

Het Landelijk Bestuur is de afgelopen periode druk bezig geweest met het uitwerken van een nieuwe koers 
van IPA Nederland. Met name de ledenwerving heeft daarbij een hoge prioriteit, want zonder nieuwe leden 
komt het voortbestaan van IPA Nederland onder druk te staan. Hiervoor zijn een aantal voorstellen uitgewerkt 
die hopelijk volgend jaar ten uitvoer kunnen worden gebracht. Denk hierbij aan samenwerking met andere 
partijen en het vergroten van de naamsbekendheid van de IPA. In dit Magazine geeft de landelijk secretaris 
alvast een toelichting op deze plannen.

In deze nieuwe koers is ook gekeken naar het huidige IPA Magazine. Besloten is dat er een nieuwe lay-out 
gaat komen en dat ook het logo aangepast gaat worden. In samenspraak met onze huidige uitgever zal hier 
naar gekeken worden. Het eerstvolgende nummer zal er dan ook anders uitzien dat u bent gewend! 

De politie is de afgelopen periode regelmatig negatief in het nieuws gekomen door diverse filmpjes en be- 
richten op met name sociale media. Er zijn diverse grote demonstraties geweest waarbij het noodzakelijk  
was dat de politie moest ingrijpen. Met name deze beelden worden nog eenzijdig op sociale media geplaatst. 
Naar aanleiding van een incident in Oost-Nederland heeft de waarnemend politiechef Pim Miltenburg daar-
over een filmpje gemaakt. In een kort interview geeft hij aan waarom hij dit fimlpje heeft gemaakt.

Afgelopen september heeft ondergetekende de IBZ-webinar “Confronting terrorism and voilent extremism” 
gevolgd. Dit seminar vond plaats in de avonduren om zodoende ook de niet-Europeese leden de kans te geven 
webinar te volgen. Het seminar was verdeeld over zes avonden waarbij er elke avond een ander thema aan 
de orde kwam. Voor mij was het de eerste keer dat ik een dergelijk webinar gevolgd heb, maar het is zeker de 
moeite waard!

Traditioneel vindt u in de laatste uitgave van het jaar weer een overzicht van de seminars die gepland staan 
voor het eerste kwartaal in 2021. Afhankelijk van de geldende maatregelen op dat moment zullen de seminars 
wel of niet plaatsvinden.  Mocht u dus interesse hebben in het volgen van een seminar, dan is het wel ver- 
standig om vooraf te checken of deze nog doorgaan.

Naar aanleiding van de aankondiging van het International Young Police Officers seminar dat in 2021 door de 
IPA-sectie Sri Lanka wordt georganiseerd, heeft het landelijk bestuur diverse aanmeldingen mogen ontvan-
gen. Uit deze aanmelding zijn twee deelnemers geselecteerd die volgend jaar diverse trainingen mogen volgen 
op het gebied van “Countering Modern Terrorism” op de Special Task Force Training School in Katukurunda. 
Deze deelnemers zullen zich in het volgende Magazine voorstellen. 

Ondanks eerdere oproepen voor input voor het IPA Magazine, heeft dit helaas niet tot veel reacties geleid. Nu 
is het de afgelopen periode bijna onmogelijk geweest om evenementen in binnen- of buitenland bij te wonen. 
Toch doet de redactie een dringend beroep op de leden om verslagen of foto’s naar de redactie te sturen, zodat 
wij ook in 2021 weer een aantal mooie en interessante Magazines kunnen brengen!

Namens zowel het bestuur van IPA Nederland als de redactie:

Fijne feestdagen en de beste wensen voor 2021! Let goed op uzelf en uw dierbaren!

Servo per Amikeco!
Eindredacteur IPA Nederland

Marcel van Beek
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Namens de voorzitter
In januari van dit jaar zijn we aan een reis begonnen met een nieuw dagelijks bestuur van IPA 
Nederland. Kees Jongh, Ger van Dijk en ik. Gelukkig zijn er in het landelijk bestuur mensen, 
die de ons voorliggende periode kennen en ons dat historisch besef weten bij te brengen. 
Toch verbazen we ons soms over zaken, zoals die zijn gepasseerd en soms nog doorgaan. Ook 
verwonderen we ons over afspraken die niet helemaal bekend zijn of niet worden nagekomen. 

Soms is dat even nodig. Bijvoorbeeld. Waarom bankiert niet elk district bij de  
RABO-bank, zoals met elkaar is afgesproken? We hebben immers een FINAN- 
systeem in gebruik, dat e.e.a. kan monitoren. Of waarom is de adviescommissie  
financiën er niet meer en hebben de auditoren, die als vervanging waren aange- 
wezen nimmer gefunctioneerd? Vragen te over, die we de afgelopen maanden ook 
aan jullie bestuurders hebben voorgehouden tijdens de clustervergaderingen in  
het land en daar wil ik het graag met jullie over hebben.

Clustervergaderingen kennen we volgens de IPA-boeken niet toch? Sinds deze zo-
mer wel. Immers de Corona-pandemie heeft heel veel in de war gestuurd. Geen 
algemene ledenvergadering in Venlo, geen traditioneel eerbetoon aan jubilarissen 
tijdens die ALV. Districtsvergaderingen, die werden afgelast, Corona besmettingen 
bij collega’s, etc., etc.. We hebben Nederland in overleg met jullie bestuurders ver-
deeld in clusters en het dagelijks bestuur komt naar jullie bestuurders toe om uitleg 
te geven over hun verwondering over een aantal zaken en hun plannen voor de 
toekomst te verduidelijken. Uiteraard alles in overeenstemming met de geldende 
regels om bij elkaar te komen.

In november hebben we dat weer gedaan. Er staan vele zaken op de agenda. Een 
nieuw ledenadministratie systeem, boekhoudsysteem, websites. Opleidingen voor 
secretarissen en penningmeesters. De verevening van budgetten van districten, 
een ledenwervingscampagne en de financiering ervan. De inrichting van de AAC en 
een nieuwe advies commissie financiën, die niet alleen de financiën van het lande- 
lijk bestuur controleert maar ook van districten. Het is voor een deel de afgelopen 
zomer al ingeleid en dit najaar wordt de methodiek verder toegelicht. Plannen en 
perspectief volop. 

We hebben de afgelopen 9 maanden een draagtijd gehad van het nieuwe landelijk 
bestuur, waar we vol gebruik hebben gemaakt van veel aanwezige kennis binnen 
de IPA. Dank aan diegenen, die ons hebben geholpen. Zeker aan John Korsel, die 
ons tijdens deze zwangerschap wilde blijven ondersteunen met advies. Het was 
niet altijd eenvoudig om elkaar te informeren en te ontmoeten. Binnen het landelijk 
bestuur hebben we de afgelopen maanden geregeld contact gehad en gehouden. 
We hebben de kennis van elk lid van het landelijk bestuur nodig. Na onze twee-
daagse in Gimborn hebben we besloten het aantal bijeenkomsten van het landelijk 
bestuur te intensiveren. 

We gaan nog een aantal onzekere maanden tegemoet. Als ik dit schrijf lopen de 
dagelijkse besmettingscijfers hoog op. Om af te sluiten twee dingen. Vraag uw be- 
stuurders naar de voortgang in informatie overdracht tijdens de clustervergaderin-
gen en blijf gezond!!!!”

 
Landelijk voorzitter IPA Nederland
Willem Schewe
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BERICHTEN VANUIT HET 
LANDELIJK BESTUUR

PATRICK REINERINK VERLAAT LB
Patrick Reinerink heeft na rijp beraad en goed overleg met het DB besloten zijn functie om privé redenen met in-
gang van 1 januari 2021 neer te leggen. Het DB waardeert dit bijzonder, omdat hij op deze manier het proces van 
kandideren voor een reis in het kader van “Youth Gathering in Sri Lanka in 2021” op een goede wijze blijft uitvoeren, 
zoals hij dit altijd heeft gedaan. Patrick is sinds 2012 lid van het landelijk bestuur en heeft met veel inzet de porte-
feuille educatie en het belang van de jeugd bij de IPA  behartigd. We zijn hem daar dank voor verschuldigd. Op een 
later tijdstip wordt op gepaste wijze afscheid van Patrick genomen. De portefeuille educatie wordt na het aftreden 
van Patrick waargenomen door landelijk voorzitter Willem Schewe.

VERTREK PENNINGMEESTER
Tot grote verrassing en teleurstelling van het Dagelijks Bestuur maakte penningmeester Ger van Dijk vorige maand 
bekend dat hij in verband met privé omstandigheden zijn werkzaamheden als penningmeester van het Landelijk 
Bestuur met onmiddellijke ingang neerlegt. Het DB betreurt dit in hoge mate want wij hebben als team de afge-
lopen maanden uitstekend met elkaar samengewerkt. Vooralsnog worden er intern maatregelen genomen om de 
werkzaamheden van penningmeester te waarborgen.

Uiteraard gaan wij op zoek naar een nieuwe penningmeester. Mocht iemand deze functie ambiëren dan horen wij 
dat graag!

IPA MAGAZINE
Met ingang van het nieuwe jaar wordt het voorblad van ons landelijk digitaal magazine voorzien van een nieuwe 
uitvoering en wordt de gele striping vaarwel gezegd. Het decembernummer van dit jaar verschijnt nog in de huidige 
vorm. Het LB komt ook met een reglement voor de huisstijl in de nieuwe lay-out.

LEDENPASSEN
De ledenpassen voor volgend jaar zijn al weer aangevraagd om aan te maken. Dat betekent dat de passen van 2021 
met autosticker begin volgend jaar zo snel als mogelijk via het LB aan de leden worden verzonden. Er wordt altijd 
nog een laatste check gedaan door het LB.

LEDENWERVING EN ACP
Met de ACP zijn afspraken gemaakt over een gezamenlijke ledenwerving. Inmiddels heeft dit een 
aantal leden voor de IPA opgeleverd. De campagne wordt geïntensiveerd en er worden diverse ac-
tiviteiten georganiseerd. Wij houden jullie op de hoogte!

KORTING FLETCHERHOTELS
Over de 10% korting voor IPA leden bij Fletcher hotels zijn nog wat misverstanden. Als je wilt boeken bij Fletcher 
MOET dit via hun website. Eerst inschrijven als vriend voor de 5% korting en dan de IPA code invoeren voor de vol-
gende 5% korting. Zelf een Fletcher hotel boeken en bij betaling achteraf om de korting vragen werkt niet.
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In gesprek met Pim Miltenburg
Afgelopen augustus ontstaat er verontwaardiging over het politieoptreden in Almen en  
Zutphen. Aanleiding voor dit optreden is de arrestatie van twee jongens na overlast bij het 
zwembad van Almen en de escalatie bij het politiebureau in Zutphen als familie en vrienden 
verhaal komen halen.  

Dit resulteert vervolgens in de aanhouding van een aantal familie-
leden van de jongens.

In de dagen na het incident ontstaan er op sociale media twee 
kampen. Het ene kamp vindt dat de politie  goed heeft opgetreden 
en het andere kamp bekritiseert de politie en vindt dat er buiten- 
sporig politiegeweld is gebruikt door het inzetten van de wapen-
stok en pepperspray. Betrokkenen beschuldigen de politie even-
eens van leugens. 

Deze reacties leiden er vervolgens toe dat de plaatsvervangend 
politiechef  van de regio Oost-Nederland Pim Miltenburg een film-
pje plaatst op Linkedin waarin hij het optreden van zijn agenten 
verdedigd.

Dit filmpje krijgt vervolgens landelijk aandacht van de media. Ook 
voor het IPA Magazine is dit filmpje de reden om op woensdag 23 
september een kort telefonisch interview met Pim Miltenburg te 
hebben.

Op de vraag waarom hij besloot een reactie in de vorm van een  
filmpje te plaatsen, antwoordt hij: “ Collega’s komen ter plaatse  
naar aanleiding van een melding van overlast in het zwembad in  

Almen en vervolgens worden zij door de jongeren geprovoceerd.  
De collega’s krijgen te maken met fysiek geweld, waarna zij be- 
sluiten om twee jongens aan te houden.  De jongens worden ver-
volgens overgebracht naar het politiebureau in Zutphen. Na eni-
ge tijd verschijnen er familie en vrienden van de jongens bij het  
bureau en wordt de achterpoort van het bureau geblokkeerd.”

“Dit vormt een groot risico, want de politie kan namelijk niet meer 
uitrukken voor meldingen. In het geval van een reanimatie of een 
ongeval moet de politie direct weg kunnen en dat kon op dat mo-
ment niet meer. Er ontstaat dus een ontoelaatbare situatie.” 

“Er wordt door de politie op een normale wijze gevraagd om te ver-
trekken. Dat gebeurt niet en men begint direct te provoceren. Ook 
hier zijn weer verschillende mensen die dit gaan filmen. Blijkbaar 
gebeurt dit om te laten zien hoe de politie in sommige situaties 
reageert en optreedt, soms met gebruikmaking van proportioneel 
geweld. Uiteindelijk moet de politie ook hier gepast geweld ge-
bruiken om de aanwezigen te verwijderen bij de achterpoort. Ook  
wordt er een aantal familieleden aangehouden.” 

“Omdat ik vond dat de collega’s op een juiste en correcte manier 
hadden gehandeld, was het de bedoeling dat het filmpje in eerste 
instantie op het intranet van de politie zou worden geplaatst. Dit 
om de betrokken collega’s ook een hart onder de riem te steken.
Uiteindelijk heb ik besloten om het filmpje op Linkedin te plaatsen. 
Dit heeft vervolgens geleid tot veel positieve reacties. Met name 
ook vanuit de betrokken collega’s, die blij waren met de steun van-
uit de leiding inzake hun optreden.”

Op de vraag of hij het niet vervelend vindt dat tegenwoordig alles 
op film wordt vastgelegd, antwoordt hij: “In deze tijd is het heel 
normaal dat er opnames worden gemaakt en dat deze op sociale 
media worden gedeeld. Waar ik echter wel moeite mee heb, is het 
feit dat politiemensen opzettelijk geprovoceerd worden en op het 
moment dat als het nodig is zij een stap naar voren moeten zetten 
onheus worden bejegend. De video’s worden namelijk in een ande-
re context op sociale media geplaatst wat zorgt voor een vertekend 
beeld en onbegrip richting de betrokken agenten.” 

Miltenburg benadrukt overigens dat er vanuit de politie geen enkel 
probleem is om verantwoording af te leggen met betrekking tot het 
optreden van de collega’s en het gebruik van dit geweld. Hij is er-
van overtuigd dat men die dag op een beheerste en doortastende 
manier heeft opgetreden.

Foto: Politie Oost-Nederland
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Ledenwerving IPA, 
aan de slag!

Het Landelijk Bestuur heeft het initiatief genomen om volgend jaar een omvangrijke ledenwerf- 
actie te gaan starten binnen IPA Nederland. Dat is dringend noodzakelijk en ik ga uitleggen 
waarom.

Zoals velen weten bestond onze IPA onge-
veer tien jaar geleden uit ongeveer 12.000 
leden. Op dit moment zijn dat er iets meer 
dan 5200 en het ledenaantal daalt maan-
delijks.

Als we kijken naar het ledenbestand dan 
hebben we 250 leden onder de 35 jaar, 378 
leden tussen de 36 en de 50 jaar, 2407 le-
den tussen de 51 en de 65 jaar en ongeveer 
2000 leden die ouder zijn dan 66 jaar. De 
vergrijzing slaat toe en bij een enkeling is 
dat duidelijk te zien. De vrees bestaat dat 
als we tien jaar verder zijn er nauwelijks 
meer IPA leden zijn. En dat accepteren we 
niet!

In 2016 werd dit ook al geconstateerd en di-
verse werkgroepen zijn aan de slag gegaan 
om na te gaan wat de oorzaak was van de 
terugloop van leden. Uit dit onderzoek kwa-
men vele argumenten zoals: 

“Ik ben al jaren lid en ik doe er niets mee, 
ik ben al jaren lid maar ik hoor nooit wat, 
ik wil internationale contacten aanknopen 
maar dat lukt niet, ik mis jongere collega’s, 
ik ben geen lid van de IPA geworden om te 
gaan bingoën of barbecueën en meer van 
dat soort argumenten”. Heel herkenbaar en 
nog steeds actueel.

Aan het enthousiasme van de werkgroep- 
leden heeft het destijds niet ontbroken, 
maar diverse pogingen en initiatieven heb-
ben niet tot een gewenst resultaat geleid. 
En toen werd het stil.

Daarom starten we nu een ledenwerfactie 
op en daar is een gedetailleerd plan voor 
geschreven. En, nu kun je wel jonge leden 
binnenhalen, maar die moet je ook zien te 
behouden.

Dat betekent dat we intern de zaak op orde 
moeten hebben en moeten gaan werken 
aan een cultuurverandering. Dat valt niet 
mee, maar we gaan toch van start.
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We moeten allemaal gaan werken aan 
het imago van de IPA. We moeten af van 
het beeld van de gezelligheidsvereniging 
met allerlei interne activiteiten. Natuurlijk, 
gezelligheid is prima, elkaar zien en regel-
matig tegenkomen binnen het district is 
leuk, de nieuwjaarsborrel blijven we hou-
den, maar dat is niet waarom de IPA des- 
tijds is opgericht. 

Het internationale aspect ontbreekt op te-
veel plekken en de I van IPA is de laatste 
jaren sterk onderbelicht gebleven.  En dat 
is waar jonge leden naar op zoek zijn, in-
ternationale contacten, collega’s in het bui-
tenland opzoeken, ervaringen uitwisselen 
en een internationaal netwerk opbouwen. 
Dat maakt de IPA als unieke organisatie zo 
belangrijk.

HOE ZOU JE DAT KUNNEN 
AANPAKKEN?
Om te beginnen zouden we kunnen denken 
om, als die contacten er niet zijn, ieder dis-
trict een land of een paar plaatsen in Euro-
pa toe te wijzen waarmee zij de contacten 
kunnen gaan opbouwen. Uiteraard zijn die 
er in sommige districten al. Daarom loopt 

er nu een inventarisatie om te kijken wat 
er al is.

En, als je een plan maakt moet je een doel-
groep kiezen waar je je op richt. Dat zijn 
collega’s onder de 35 jaar van onze doel-
groep politie, maar ook de Koninklijke Ma-
rechaussee, de Douane, de BOA’s van de 
Dienst Vervoer en Ondersteuning van Jus-
titie en vele andere doelgroepen die in ons 
huishoudelijk reglement worden genoemd.

MOGEN MENSEN BOVEN DE 35 
JAAR DAN GEEN LID WORDEN? 
NATUURLIJK WEL!
We gaan de samenwerking intensiveren 
met de politieacademies en de diverse 
opleidingsinstituten van de andere orga-
nisaties. Op dit moment loopt er een le-
denwerfactie in samenwerking met de ACP.
Ook moet er een actuele wervingsstand 
gemaakt worden en moet de flyer worden 
aangepast. Een goede wervingsfilm is nood- 
zakelijk, snel en actueel. Uiteraard moe-
ten we meer aandacht besteden aan de 
relatiegeschenken / gadgets die jongeren 
aanspreken. De vulpen met inscriptie is ou-
derwets, hoorde ik onlangs.

We kunnen dit vanuit het LB niet alleen. 
Een nauwe samenwerking met de distric-
ten is noodzakelijk en dat hebben we ook 
tijdens de clustervergaderingen in het land 
laten weten. De districtsbesturen zijn in- 
middels op de hoogte van de plannen en de 
inhoud hiervan.

En natuurlijk zitten hier kosten aan verbon-
den. Een intensieve campagne red je niet 
als je niet beschikt over voldoende budget. 
Ook daar moeten we voor open staan.

Ik denk niet dat ik iets nieuws vertel. Uit 
de reacties die we uit het land kregen was 
een duidelijke blik van herkenning te zien 
bij de districtsbestuurders. Vrijwel iedereen 
ziet de noodzaak in van een ledenwerfactie 
en een cultuuromslag. We gaan er met z’n 
allen aan werken en samen gaat het ons 
lukken!

We hebben er zin in!! En nu aan de slag!

Algemeen secretaris IPA Nederland
Kees Jongh
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Het coronavirus zorgt ervoor dat we voor 
tal van uitdagingen staan, zowel in ons pri-
vé- als in ons beroepsleven. Deze nieuwe 
situatie bracht ook veel onzekerheid, twij-
fels en zorgen met zich mee. Dergelijke 
gevoelens zijn volkomen normaal onder de 
gegeven omstandigheden, zegt Elizabeta 
Vovko, een psycholoog die werkzaam is bij 
de Sloveense politie en lid is van IPA Slove-
nia. Veranderlijke situaties en een onzekere 
toekomst belasten zeker ons dagelijks le-
ven, maar een crisis kan ook een gelegen-
heid zijn om opnieuw te leren wat er echt 
toe doet in het leven.

WELKE INFORMATIE HEB JE 
OVER DE PSYCHOLOGISCHE 
REACTIE VAN MENSEN OP DE 
HUIDIGE SITUATIE?
Na de aankondiging van de Covid-19-pan-
demie en nu, na een aantal maanden socia-
al isolement, reageren we op onze ervarin-
gen, situaties in ons privéleven en op onze 
werkplek. Onze reactie hangt af van ver- 
schillende factoren: sommigen van ons wo-
nen in steden, anderen op het platteland; 
we zouden alleen kunnen leven, of met een 

groot gezin; sommigen wonen in huizen 
met tuinen waar veel ruimte is, anderen in 
kleinere flats, waar ze zich nergens kun-
nen afzonderen van andere familieleden; 
sommigen zijn extravert en hebben meer 
sociale interactie nodig in het dagelijks le-
ven, terwijl anderen meer introvert zijn en 
meer genieten van hun eigen tijd. Deze keer 
is voor ons allemaal een unieke uitdaging.

De huidige situatie is nog onzeker, waar-
door ons gevoel van veiligheid en stabiliteit 
afneemt. Ons psychologisch welzijn kan 
negatief worden beïnvloed door langere 
perioden van beperkte interactie met ande-
ren, veranderde dagelijkse routines, zorgen 
over onze gezondheid en de gezondheid 
van de mensen om ons heen, en ook finan-
ciële zorgen. Personen met reeds bestaan-
de psychische aandoeningen, mensen met 
chronische ziekten en mensen die werken 
in beroepen die de pandemie aan de front-
linie bestrijden, zijn bijzonder vatbaar voor 
psychische problemen.

Bij mensen kunnen verschillende emoties 
voorkomen: angst als we ons bedreigd 
voelen; angst, als we het gevoel hebben 
dat we de situatie niet goed aankunnen en 
beheersen; ons zorgen maken als we ons 
toekomstige negatieve resultaten van de 
huidige situatie voorstellen; paniek, als we 
denken dat de catastrofe onvermijdelijk is 
en we snel moeten reageren. Emoties zoals 
woede, impulsiviteit en agressieve reac-
ties kunnen optreden. In gezinnen waar al 
geweld aanwezig was, zou dit laatste kun-
nen toenemen. Drugsmisbruik kan ook ver- 
ergeren. Ontkenning, onbevreesdheid en 
onderschatting van gevaar kunnen voor-
komen onder individuen, wat kan leiden tot 
het in gevaar brengen van anderen door het 
niet respecteren van de veiligheidsmaatre-
gelen. Aan de andere kant kan een derge-
lijke crisis onze creativiteit, altruïsme en 
hulp voor mensen in nood versterken door 
vrijwilligerswerk.

HOE KAN MEN HET ISOLEMENT 
OVERLEVEN, ZODAT HET VIRUS 
ONZE MENTALE TOESTAND 
BEÏNVLOED? HOE KUNNEN WE 
VOOR ONSZELF ZORGEN?
Voor onszelf zorgen betekent dat we eerst 
gefocust zijn op ons denken en voelen. We 
luisteren naar onszelf, wat we nodig heb-
ben in sociaal isolement. Om gemakke- 
lijker door het isolement te komen, is het 
belangrijk om een dagelijkse routine vast 
te stellen, die zorgt voor voorspelbaarheid 
en gevoelens van orde, betekenis en con-
trole. We moeten ervoor zorgen dat we 
voldoende rust en slaap krijgen en gezonde 
voeding kiezen. Bij stress of angst neemt 
ons verlangen naar zoet en vet voedsel 
toe, wat onze stemming alleen maar ver-
slechtert. Als we de mogelijkheid hebben, 
moeten we actief zijn in de natuur, anders 
kunnen we ook een van de kamers in onze 
flat gebruiken als sportschool. Er zijn online 
veel trainingsvideo’s beschikbaar met ver- 
schillende soorten oefeningen, pilates, 
yoga, enz. We moeten ontspannende tech- 
nieken oefenen, zoals gecontroleerde 
ademhaling, waakzaamheid, progressieve 
spierontspanning of meditatie.

Ik raad aan om goede relaties te onder-
houden met familieleden en vrienden via 
moderne sociale netwerken. Behalve voor 
zichzelf zorgen, moeten we ook aandacht 
besteden aan degenen bij wie we thuis 
blijven. Laten we samen een film kijken, 
bordspellen spelen of creatief zijn. Het 
is echter een goed idee om wat tijd vrij te 
maken die elk individu voor zichzelf heeft, 
zodat we niet onder druk komen te staan 
door een plotselinge toename van de tijd 
die we samen doorbrengen. De beschikba-
re tijd moet worden gebruikt voor leuke ac-
tiviteiten, zoals boeken lezen, naar muziek 
luisteren, foto’s bewerken. Laten we ande-
ren helpen. Wanneer we een breder pers-
pectief verzamelen en onszelf afvragen wat 

Hoe de coronavirus- 
pandemie te overleven

een interview met psycholoog Elizabeta Vovko
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we kunnen doen om mensen die dicht bij 
ons staan en onze gemeenschap te helpen, 
wordt het gemakkelijker om te accepteren 
wat er met ons gebeurt en hoe we met de 
situatie omgaan.

MOETEN WE BANG ZIJN VOOR 
ONZE ANGST? MOGEN WIJ 
ONSZELF TOESTAAN OM BANG 
EN BEZORGD TE ZIJN?
Het is niet nodig bang te zijn voor onze 
zorgen en angsten. Angst is een volkomen 
normale en veel voorkomende emotie in 
dergelijke omstandigheden, die nieuw voor 
ons zijn en onzekerheid over de toekomst 
vertegenwoordigen. In zulke tijden kunnen 
we ons ook zorgen maken dat wij of iemand 
in onze omgeving besmet raken. We kun-
nen ons ook ongemakkelijk voelen over de 
duur van de pandemie, het effect dat het 
heeft op ons leven, het (potentiële) verlies 
van een baan en daarmee een verminderd 
gevoel van veiligheid. Het is ook volkomen 
normaal dat we aan het begin van de pan-
demie ons zorgen maakten over de levering 
van gemeenschappelijke goederen en hoe 
we voor onze familieleden kunnen zorgen. 
Het is belangrijk dat we onszelf niet laten 
overdenken over de huidige situatie om 
angstgevoelens te vermijden. We moeten 
niet de slechtst mogelijke scenario’s be- 
spreken. Het helpt te bedenken dat de si-
tuatie slechts tijdelijk is. Mensen hebben 
vaak wat tijd nodig om zich aan veranderin-
gen aan te passen. Als we begrijpen dat de 
maatregelen die we moeten nemen slechts 
voor een beperkte tijd zijn, kan dat helpen 
om onaangename gevoelens te overwin-
nen.

ZIJN ANGST EN GEVOELENS VAN 
EENZAAMHEID NORMAAL IN 
DEZE TIJDEN?
Angst en gevoelens van eenzaamheid zijn 
normale en natuurlijke emoties in tijden 
van onzekerheid. De meerderheid van de 
mensen voelt hetzelfde. Het gevoel van 
eenzaamheid bij een individu is minder in-
tens als we omringd zijn door familieleden 
en als we goede eerdere relaties hebben. 
Het gevoel van eenzaamheid is ook niet zo 
ernstig als we in contact zijn met onszelf, 
als we alleen kunnen zijn en we hebben 
bepaalde activiteiten of mensen niet no-
dig om onze tijd en gevoelens van leegte te  
vullen om ons normaal te voelen.

In tijden dat maatregelen elke dag verande-
ren, zijn we verplicht om nieuwsberichten 

te bekijken en informatie online te volgen, 
hoewel dit een nog grotere last kan zijn. 
Kan het volgen van al deze informatie tot 
nog grotere angsten en paniek leiden? Hoe 
bepalen we welke hoeveelheid informatie 
we moeten volgen?

Het volgen van alle beschikbare informatie 
kan leiden tot nog grotere angst, ongerust- 
heid of paniek. Dit kan erger worden als 
we onbevestigde informatie tegenkomen 
of verschillende berichten volgen op on-
line portals en op verschillende sociale 
netwerken. Personen en media die infor-
matie op een sensationele manier drama-
tiseren en doorsturen, kunnen gevoelens 
van angst en onzekerheid verergeren. Als 
we con-stant worden geconfronteerd met 
scènes en nieuws over het coronavirus, 
kan dit eerder voor meer angst zorgen dan 
voor ons. Het is voldoende om televisie- 
nieuws uit betrouwbare bronnen te vol-
gen om vertrouwd te raken met de huidige  
situatie en om te weten hoe we de aanbe-
velingen correct kunnen opvolgen.

DE OUDEREN, VOORAL DEGENEN 
DIE ALLEEN WONEN, ZIJN NU 
NOG EENZAMER. WAT KUNNEN 
WE VOOR ZE DOEN, BEHALVE 
BOODSCHAPPEN VOOR ZE 
BRENGEN EN ZE BELLEN?

Ouderen zijn in deze situatie de meest 
kwetsbare groep, vooral als ze ziek zijn en 
op zichzelf wonen. In tijden van corona- 
virus zijn er zelfs nog meer oplichters die  
verschillende gunsten aanbieden: rekenin-
gen betalen, ritten betalen, beschermings-
producten verkopen, enz. We kunnen ou-
deren waarschuwen voor mogelijke fraude 
en hen informeren waar ze terecht kunnen 
voor hulp, of we kunnen ze zelf helpen. Om 
hun gevoel van eenzaamheid te verminde-
ren, kunnen we ze vaker bellen via video-
gesprekken. We kunnen van balkon tot 
balkon met ze praten als we in een flatge-
bouw wonen en dit is een optie. We hebben 
video’s gezien van bewoners die instru-
menten bespelen en zingen. Ik heb gehoord 
over een geval waarin een meisje dat in een 
flatgebouw woont, viool speelt en altijd de 
deuren naar de gang opent om een oude-
re buurvrouw blij te maken. Ook ouderen  
zullen met plezier brieven of tekeningen 
ontvangen van hun kleinkinderen of kinde-
ren uit hun buurt.

SOMMIGEN MOETEN VANUIT 
HUIS WERKEN EN OOK VOOR 
KINDEREN EN GEZINNEN ZOR-
GEN. HOE KAN MEN WERK EN 
PRIVÉ ORGANISEREN? 
Isolatie, het werk van de ouders en het 
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thuis opleiden van kinderen is een last 
voor alle gezinsleden. Het basisdoel is te 
bereiken dat de situatie voor iedereen het 
minst stressvol zal zijn. Het is redelijk om 
een routine aan te houden en te bepalen 
welk deel van de dag we thuiswerk doen 
en wanneer de kinderen hun schooltaken 
moeten uitvoeren. We moeten huishoude-
lijke taken verdelen. Het is een goed idee 
om de vrije tijd te specificeren waarin we 
samen enkele ontspannende activiteiten 
kunnen doen, zoals spelen met kinderen, 
bordspellen spelen, wandelen en andere 
activiteiten in de natuur. We moeten de 
mogelijkheid geven dat elk gezinslid wat 
tijd voor zichzelf krijgt. Tijd om televisie te 
kijken, smartphones te gebruiken en video-
games te spelen moet ook worden gespe-
cificeerd. Weekenden zouden op de een 
of andere manier anders moeten worden 
georganiseerd dan doordeweekse dagen, 
hoewel de verschillen minimaal zijn.

DE SITUATIE DWINGT ONS OM 
VANUIT ONS THUISKANTOOR 
TE WERKEN, ER IS AANZIENLIJK 
MINDER FYSIEKE INTERACTIE 
MET COLLEGA’S. WAT ZOU U 
MANAGERS ADVISEREN OVER 
HOE ZE HUN MEDEWERKERS OP 
AFSTAND KUNNEN LEIDEN?
Werken op afstand vereist een duidelijke 
definitie van doelen en de rol van elke werk- 
nemer bij het bereiken van de doelen die 
we stellen. Het belangrijkste is om ook ge-
focust te blijven op mensen in de groep, en 
niet alleen op de doelen die ze zouden moe-
ten bereiken. We zouden wat vrije tijd moe-
ten besteden aan persoonlijke interactie. 
Regelmatige en geplande vergaderingen via 
video calls dragen bij aan een goede per-
soonlijke interactie. Naast het verdelen van 
taken, moeten we ook deadlines stellen, 
regelmatig controleren of ze gewaardeerd 

worden en het uitgevoerde werk bekijken. 
Het is belangrijk om een authentieke rela-
tie met medewerkers te hebben en erop te 
vertrouwen dat individuen hun werk doen, 
ook al zijn ze niet bij ons op de werkplek. Bij 
thuiswerken werkt iedereen in een andere 
omgeving, ieder met zijn eigen afleiding. 
Sommigen hebben misschien huisdieren 
thuis, kleine kinderen die onderbreken tij-
dens gesprekken, enz.

WAT HEEFT DE GESCHIEDENIS 
ONS GELEERD OVER VERGELIJK-
BARE GEVALLEN VAN EPIDEMIE 
EN PANDEMIE? OP WAT VOOR 
SOORT GEBEURTENISSEN LIJKEN 
ZE, PSYCHOLOGISCH GEZIEN, 
HET MEEST OP? NAAR OMSTAN-
DIGHEDEN AAN HET BEGIN VAN 
EEN OORLOG, TERRORISTISCHE 
AANSLAGEN, ECONOMISCHE EN 
POLITIEKE CRISES?
De pandemie van het coronavirus wordt 
in sommige nieuwsberichten gelijkgesteld 
aan de situatie aan het begin van een oor-
log en grotere economische crises. Het gaat 
erom dat het basisgevoel van veiligheid 
wordt vervangen door onzekerheid en ge-
brek aan controle over ons leven. Het er-
varen van een crisis doorloopt meestal be- 
paalde fasen. Mensen reageren eerst in een 
shocktoestand, we zijn bang, verdwaald, 
in paniek, maar we komen vrij snel terug. 
De tweede fase is een ontkenning van de 
werkelijkheid, wanneer we nieuwe omstan-
digheden proberen aan te pakken op onze 
oude manier, die vaak ongeschikt blijkt. Dit 
gaat door tot het moment van besef dat we 
zo niet meer door kunnen gaan. Wat vol-
gt is een fase van frustratie en wanhoop. 
Nadat je je realiseert dat er iets voorbij is, 
vindt de fase van rouw plaats. Dat laatste 
is erg genezend voor mensen - dan kunnen 
we eindelijk afscheid nemen van eerdere 

tijden. Dit wordt de fase van definitief af-
scheid of definitieve aanvaarding van een 
nieuwe realiteit genoemd. Daarna volgt 
de ontwikkelingsfase, wanneer we klaar 
zijn om te kijken naar wat de crisissituatie 
brengt, wat de onvermijdelijke veranderin-
gen zijn en wat we moeten leren en doen.

WAT VOOR GOEDS KUNNEN WE 
ERVAN VERWACHTEN? 
Een crisis is een kans voor iets nieuws.  
Als we ooit wilden dat de wereld stopte, 
terwijl we er elke dag doorheen renden, nu 
is het echt gestopt. We hebben eindelijk 
tijd voor onszelf. Degenen onder ons die 
in onze werkomgeving zijn en een deel van 
het oplossen van de situatie zijn tijdens de 
tijd van isolatie - we hebben die tijd niet. 
Tijdens de crisis kunnen we bewust ont-
dekken hoe we denken, voelen, reageren 
en functioneren. We kunnen nadenken 
over onze waarden, wat belangrijk is voor 
ons en de mensen die dicht bij ons staan. 
We kunnen nieuw goed gezond gedrag de-
finiëren. We kunnen ontdekken wat we in 
de toekomst nog meer voor onszelf, de sa-
menleving en onze planeet moeten doen. 
Gedurende deze tijd daalde de uitstoot van 
kooldioxide; er werd aangetoond dat de 
aarde minder vervuild is. Ik heb het gevoel 
dat een derde van de mensen in staat zal 
zijn nieuwe manieren van gedrag en func-
tioneren te realiseren. Een derde zal daar-
over nadenken en aarzelen tussen hun 
oude patronen en nieuw gedrag. Een derde 
zal vasthouden aan hun oude manieren 
en wacht waarschijnlijk reikhalzend tot de 
wereld weer normaal wordt. Toch blijft de 
vraag of het ooit zal gebeuren.

Public Relations IPA Slovenia
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Demetris Demetriou

Elke beurs bestaat uit een beurs van maxi-
maal € 2500, te gebruiken voor een seminar 
in het International Conference Centre IBZ 
Schloss Gimborn, of bij een vergelijkbare 
instelling. Aanvragers moeten ten minste 
3 jaar lid zijn geweest van IPA voordat ze 
zich aanmelden, en de beurs moet worden 
gevolgd tussen 1 januari en 31 december 
van het jaar dat volgt op de toekenning van 
de beurs.

Arthur Troop Scholarships kunnen worden 
toegekend aan elk IPA-lid dat actief is in een 
wetshandhavingsrol, maar zijn voorname-
lijk gericht op onze jongere leden. Aanvra-
gers zijn verplicht om het ATS-aanvraag- 
formulier in te dienen met hun redenen om 
hun selectie te ondersteunen.

Het International Administration Centre 
(IAC) zal na ontvangst van de elektroni- 
sche aanvragen contact opnemen met de 
relevante nationale afdelingen voor be-
vestiging van het IPA-lidmaatschap van de 
aanvragers.

De voorzitter van de Beroepscommissie 
(PC) zal daarna de aanvragen behandelen 
met de hulp van zijn commissieleden. Na 
de beoordeling van de PC en de beslissing 
van de IEB zullen de winnaars voor 2022 
bekend worden gemaakt tijdens het IPA 
Wereldcongres in Spanje in oktober 2021.

Het Arthur Troop Scholarship-aanvraagfor-
mulier, evenals de bijbehorende procedure 
met meer details, zijn ook te vinden op de 
internationale website op 

https://www.ipa-international.org/ 
Arthur-Troop-Scholarship. 

De deadline voor het aanvragen van de prij-
zen voor 2022 is 31 maart 2021.

Chairperson of the Professional  
Commission

Arthur Troop
Scholarship 2022 

De Arthur Troop Scholarship (ATS) 2022 staat nu open voor aanvragen van IPA-leden wereld-
wijd. Arthur Troop Scholarships worden jaarlijks toegekend en bij voorkeur wordt er ten minste 
één toegekend aan elk continent waarin we lidsecties hebben - Afrika, Amerika, Azië, Australië 
en Europa.
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IPA Webinar “Confronting  
Terrorism and Violent Extremism”
In verband met de corona-maatregelen was het IBZ Gimborn in Duitsland in de zomermaan-
den gesloten en was het niet mogelijk om fysiek seminars bij te wonen. De reeds geplande 
seminars werden gecanceld en er werd overgestapt naar digitale seminars via het internet, 
zgn. webinars.

Een van de eerste webinars die werd aan-
geboden was de Engelstalige webinar 
“Confronting Terrorism en Violent Extre-
mism” of in goed Nederlands “confrontatie 
met terrorisme en gewelddadig extremis-
me”.  Om zowel dit webinar alsmede het 
IBZ Gimborn te promoten, was vanuit het 
landelijk bestuur besloten om voor de eers-
te 20 IPA-leden die zich voor dit seminar 
aanmeldden, de deelnamekosten van € 29 
op zich te nemen.  Ondergetekende was 
een van deze gelukkigen. 

IN DE AANKONDIGING VAN HET 
WEBINAR WERD HET VOLGENDE 
GEMELD:
“De dreiging van terroristisch geweld is een 
van de grootste uitdagingen voor het veilig- 
heidsbeleid sinds het einde van WO II en is 
sinds de eeuwwisseling uitgegroeid tot een 
internationaal probleem.
Het islamitisch terrorisme, dat op we-
reldschaal opereert, domineert sinds 9/11 
de discussies over het veiligheidsbeleid. 

Hoewel extremisten hun politieke en so-
ciale doelen niet proberen te bereiken met 
moorddadige aanvallen op andere mensen, 
gebruiken ze vaak fysiek en psychologisch 
geweld om andersdenkenden te intimide-
ren en te bedreigen.”

“Het webinar behandelt de concepten van 
het opsporen en voorkomen van terrorisme 
en extremisme op lokaal niveau, de finan-
ciering van terreur en de mogelijkheid dat 
terreur opnieuw opduikt in Noord-Ierland 
en wat radicalisering betekent binnen het 
spectrum van politiek gemotiveerd geweld.”

Het webinar bestond in totaal uit zes 
sessies. Deze waren verdeeld in twee 
avondsessies van anderhalf uur per week. 
Deze sessies stond onder leiding van een 
gesprekleider namens het IBZ waarna de 
spreker zijn presentatie kon geven. Na de 
presentatie was er nog ruimte om eventue-
le vragen te stellen, voor zover dat niet al 
tijdens de presentatie gebeurde.

Het webinar behandelde de concepten van 
het opsporen en voorkomen van terrorisme 
en extremisme op lokaal niveau, de finan-
ciering van terreur en de mogelijkheid dat 
terreur opnieuw opduikt in Noord-Ierland 
en wat radicalisering betekent binnen het 
spectrum van politiek gemotiveerd geweld.

De aftrap van dit seminar vond plaatst op 
dinsdag 1 september met een presentatie 
van Inspector Martin Turner, werkzaam bij 
de Britisch Transport Police [BTP]. In zijn 
presentatie met de titel “Terrorismebestrij-
ding door middel van een gelaagde aanpak”  
- praktische begeleiding voor politieperso-
neel”. Martin nam de deelnemers mee in de 
geschiedenis van terroristische aanslagen 
in Europa en dan met name in het Vere-
nigd Koninkrijk. Hij ging met name in op de 
aanpak van de Engelse politie in de bestrij- 
ding van terrorisme en extremisme. Naast 
het creëren van awareness en training van 
overheidspersoneel, speelt daarbij ook het 
informeren en het betrekken van de bur-
gers in dit proces een grote rol.

De tweede presentatie vond plaatst op 
donderdag 3 september en werd verzorgd 
door Constable Cris Broadrick. Chris is even- 
eens werkzaam bij de Britisch Transport 
Police maar dan als Specialised Firearms 
Officer [SFO] bij de Firearms Unit. Zijn pre-
sentatie had betrekking op de terroristische 
aanslag in Londen op 3 juni 2017, vlak bij 
de London Bridge. Deze aanslag kostte aan 
8 mensen het leven en raakte 42 mensen 
gewond, waaronder 4 politieagenten. De 
drie aanslagplegers , die gewapend waren 
met messen, zijn doodgeschoten door de 
politie. Chris was met zijn team die avond 
op dienst en zijn ook daadwerkelijk ingezet. 
Hij vertelde wat voor impact het op hem 
heeft gehad om daadwerkelijk te worden 
ingezet bij een terroristische aanslag en 
welke lessen hij en zijn teamleden daaruit 
hebben geleerd.
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Dinsdag 8 september was het de beurt aan 
Ahmed Ajil, wetenschappelijk onderzoeker 
aan de University van Lausanne, Zwitser-
land. De titel van zijn presentatie was “Po-
litiek-ideologische mobilisatie en geweld”. 
Hier werd met name gekeken naar de op 
politieke en ideologische gebaseerde mo-
tieven alsmede  de sociale achtergronden 
op basis waarvan men zou kunnen over-
gaan tot het aanzetten en/of aanwenden 
van geweld om hun overtuiging kracht bij te 
zetten. Ook kwamen de mogelijke negatie-
ve effecten van een zero-tolerance beleid 
aan de orde.

Op donderdag 10 september kwam Mikki 
Värri van de Finse politie een presenta-
tie geven over verschillende vormen van 
terrorismefinanciering in Finland. Mikki 
is werkzaam als detective chief inspector 
bij de Financial Intelligence Unit [FIU], wat 
een onderdeel is van het National Bureau 
of Investigation. Allereerst werd de huidige 
situatie op het gebied van terrorismefinan-
ciering in Finland besproken alsmede de 
verschillende varianten waar men mee te 
maken heeft. Daarna werd gekeken naar 
de bestrijding van terrorismefinanciering 
aan de hand van een aantal afgeronde on-
derzoeken.

De gepensioneerde Superintendent Ken 
Paddinton van de Police Service Northern 
Ireland [PSNI] gaf op dinsdag 15 september 
een boeiende presentatie met als centrale 
vraag “Is er een dreiging van een nieuwe 
opkomst van terrorisme in Noord Ierland?”. 
Ken is zelf actief geweest als agent tijdens 
de “Troubles”, het conflict in Noord-Ierland 

dat in de jaren 60 tot eind jaren 90 voor veel 
aanslagen en slachtoffers heeft gezorgd. Er 
werd aandacht besteed aan de opkomst en 
invloed van de diverse groeperingen zoals 
de Irish Republic Army [IRA], de Ulster De-
fence Association [UDA] en de Ulster Volun-
teer Force [UVF]. Een opvallende conclusie 
was dat terrorisme nooit is weggeweest in 
Noord-Ierland maar alleen tijdelijk minder 
is geweest; de onderlinge spanning tus-
sen de katholieken en de protestanten is 
nog steeds voelbaar. Door allerlei omstan-
digheden [oa. De Brexit, een fysieke grens 
met controles]  is er de afgelopen jaren he-
laas een nieuwe toename van geweld.

De afsluitende presentatie werd op don-
derdag 17 september verzorgd door Jari Ta-
ponen. Jari is als superintendent werkzaam 
als unithoofd bij de Finse politie in Helsinki. 
Zijn presentatie had als thema “Lokale po-

litieaanpak om extremisme te voorkomen”. 
In deze presentatie werd gekeken naar de 
effectiviteit van lokale preventieprogram-
ma’s van de politie in Helsinki op CTER-ge-
bied (Contra-terrorisme, extremisme en 
radicalisering) alsmede de verschillende 
doelgroepen. Jari gaf aan dat de kwalifica-
tie “terrorisme” in Finland alleen gebruikt 
is voor een aantal incidenten in de bontin-
dustrie in de jaren 90, een tweetal schiet- 
incidenten op scholen in 2007 en 2008 en 
een mislukte bomaanslag in Helsinke maar 
verder niet! Ook werd er gekeken naar de 
effecten van de aanpak van uitreizigers 
en de deradicaliseringsprogramma’s voor 
terugkeerders.

Het was voor mij de eerste keer om op 
deze manier een seminar bij te wonen en 
eerlijk gezegd viel het mij enorm mee. Ik 
had verwacht dat het rommelig en chao-
tisch zou zijn waarbij de deelnemers door 
elkaar praten. Gelukkig niets van dat alles! 
De sessies werden goed begeleid  door de 
moderators en de deelnemers konden hun 
vragen en opmerkingen indienen via de 
chat, waardoor het geheel ordelijk en ge- 
structureerd verliep.  De vragen werden of 
gelijk behandeld of bewaard voor de rond-
vraag. Opvallend was ook de diversiteit van 
deelnemers. Naast de verschillende Euro-
pese deelnemers, waren er ook deelnemers 
uit Canada, de Verenigde Staten, India, 
Pakistan en Sri Lanka. Op zich bijzonder 
omdat er de meeste deelnemers toch te 
maken hadden met andere tijdzones dan 
onze Europese tijdzone.  

Screenshots: IBZ Gimborn
Marcel van Beek
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Nieuwe  IPA Collectors 
Facebook Group

Het verzamelen van politiememorabilia is een favoriete hobby van duizenden IPA-leden over de 
hele wereld.
Veel politieagenten, of ze nu dienstdoen of gepensioneerd zijn, verzamelen 
politiebadges, hoeden, spelden, uniformen, miniaturen van politievoertui-
gen, uniformen, sleutelhangers, diverse accessoires en vele andere items.

Over de hele wereld zijn duizenden van dergelijke collecties privé gemaakt, 
zelfs kleine of grote musea. Het is vermeldenswaard dat een van onze leden, 
de heer Andreas Skala uit Duitsland, houder is van een Guinness Wereldre-
cord, met zijn collectie hoeden en helmen, met 3.044 items in zijn collectie!

De IPA Socio-Cultural Commission (SCC) herkende deze enorme wereldwijde 
trend en wilde het werk van onze collega’s helpen en versterken, en koos 
ervoor om een officiële IPA-verzamelaarsgroep op te richten, erkend door de 
IEB, op het meest populaire sociale netwerkplatform, Facebook.

Geïnteresseerde IPA-leden kunnen daarom nu gemakkelijk in contact ko-
men met anderen die dezelfde hobby delen, waardoor ze items kunnen rui-
len en nieuwe vrienden kunnen maken. Hoewel de groep slechts korte tijd 
actief is, heeft de groep al meer dan 400 leden verzameld en ontvangt ze 
dagelijks nieuwe verzoeken om lid te worden.

Een voorwaarde voor toelating is dat je een IPA-lid bent, of een eerste-
graads familielid (echtgenoot, kind, enz.). SCC-lid dhr. Zdravko Đurić, belast 
met hobby’s, is aangesteld als beheerder van de groep.

We zijn verheugd u te kunnen laten weten dat het onze bedoeling is om 
ergens in de toekomst na het einde van de Covid-19-pandemie een wereld-
tentoonstelling te organiseren, wanneer we elkaar weer persoonlijk kunnen 
ontmoeten.

Vind onze nieuwe groep op Facebook door de link te volgen: IPA Collectors 
Group (officieel)

Word lid en nodig ook je vrienden uit!

Vice President & Chairperson Socio-Cultural Commission
Kyriakos Karkalis
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Voor de verzamelaars….
In deze nieuwe rubriek een overzicht van nieuwe IPA-patches en challenge coins die de afgelo-
pen periode zijn verschenen. Veel plezier en succes met het verzamelen….!

IPA ZWITSERLAND
Ook binnen IPA Zwitserland hebben steeds meer regio’s hun eigen uniek embleem ontworpen. Daarbij valt wel op dat de emblemen 
steeds vaker in een geweven of PVC-uitvoering worden uitgebracht in plaats van een geborduurd embleem. Het voordeel van geweven 
en PVC-emblemen is wel dat deze veel kleurrijker en gedetailleerder zijn.  De regio’s Bern en Vaud  hebben sinds begin dit jaar een nieuw 
embleem, waarbij de sectie Vaud ervoor gekozen heeft om het embleem in twee varianten te maken, geborduurd en PVC.

Voor meer info: https://www.ipa.ch

IPA MALTA
De sectie Malta beschikt sinds dit jaar over een nieuwe embleem. 
Het oude rood/witte embleem is vervangen door een moderne va-
riant. Voor meer info, neem contact op met: 
editor@ipa-nederland.nl

IPA DUITSLAND
Binnen IPA Duitsland hebben steeds meer Verbindungsstelle 
hun eigen embleem laten ontwerpen. De Verbindungsstelle 
Bremen en München hebben sinds kort ook een eigen em-
bleem. Voor meer info, neem contact op met: 
editor@ipa-nederland.nl
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2021 I.P.A US Section  
Training Program 
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Voor meer informatie over deze seminars, kijk op www.ibz-gimborn.de
Voor meer informatie over aanmelden en voorwaarden, kijk op www.ipa-nederland.nl

SEMINARPROGRAMMA JANUARI  – APRIL 2021:
21|01 01/02 t/m 05/02 Actief in de ruststand .........................................................................................  

21|02 08/02 t/m 12/02 Actief in de ruststand .........................................................................................  

21|03 15/02 t/m 21/02 Schrijfworkshop voor politieagenten ................................................................  

21|04 22/02 t/m 26/02 Onder druk – handelingsvaardig blijven in confliktsituaties ..........................

21|05 01/03 t/m 05/03 De macht van de bendes – bendecriminaliteit in Duitsland ...........................

21|06 08/03 t/m 12/03 Actief in de ruststand .........................................................................................

21|07 15/03 t/m 16/03 Tactical First Aid for police officers ....................................................................  

21|08 15/03 t/m 19/03 Circle Training Social Media XL – omgaan met nieuwe media .......................

21|09 22/03 t/m 26/03 Circle Training Social Media XXL – vervolg op het XL seminar .......................

21|10 06/04 t/m 09/04 Actief in de ruststand .........................................................................................  

21|11 12/04 t/m 16/04 Handhaving openbare orde: nieuwe vormen van demonstraties..................

21|12 19/04 t/m 23/04 Hablamos Espanol – Spaans voor beginners ...................................................  

21|13 26/04 t/m 30/04 Street Gangs to Organized Crime ......................................................................  

21|14 26/04 t/m 30/04 Gimborn Writers 2021 .........................................................................................

IBZ-Gimborn-Seminars
programma 2021

De IPA is de enige wereldwijde organisatie van en voor opsporingsambtenaren. De IPA heeft een eigen oplei-
dingslocatie. Geluk voor de Nederlandse leden; deze is slechts op een steenworp afstand gelegen in Marienheide, 
Duitsland.

In het prachtige Schloss Gimborn wordt het gehele jaar door seminars georganiseerd. De onderwerpen zijn zeer 
divers en veelal meertalig. Collega’s van de gehele wereld komen hier naar toe om samen (maar zeker ook van 
elkaar) te leren. Een prachtige plek om collega´s van over de hele wereld te ontmoeten en om je kennis en vaardig- 
heden verder uit te breiden. 

Vanwege de problemen als gevolg van het Coronavirus was IBZ Gimborn tot 19 april gesloten! Inmiddels hebben 
er al weer enkele seminars plaatsgevonden, maar zijn er ook een aantal vervallen. Informeer daarom vooraf eerst 
via de website van IBZ Gimborn of de seminars die gepland staan voor de komende maanden doorgang vinden.
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To book, please call Fred. Olsen Cruise Lines’ Reservations Team 

on 0800 0355 108, quoting GRP0054 and D2113

The undoubted highlight is sure to be the scenic cruising past the 

waterside communities of the River Seine.

Rouen is famed for its half-timbered architecture and connection to Joan of 

Arc. Spending a full day in Saint-Malo offers you the chance to visit fairytale-

esque Mont Saint-Michel. Pretty Honfluer, a common inspiration for painters 

and poets, completes this enticing line-up.

Group Fares from:

Interior Twin  £629pp

Ocean View Twin  £769pp

Superior Ocean View Twin  £899pp

Balcony Twin  £1,109pp

Suite  £1,169pp

Single  £1,079

Honfleur

FRENCH RIVER CRUISING
IN FIVE NIG HTS

29th May 2021  |  5 nights  |  Sailing from Dover  |  Cruise code D2113

WITH I . P. A

CRU I S E F RO M  O N LY

£629
per person

Fares are per person, based on standard occupancy of the lead-in cabin of named category, subject to availability. Offers may be amended or withdrawn at any time without prior notice, 

are subject to availability & cannot be applied retrospectively. All bookings are subject to Fred. Olsen’s standard terms & conditions, available on our website & on request. Some ports 

may be at anchor, intermediate days are at sea. FOCL reserves the right to amend itineraries for operational reasons.  *£50pp On-board spend cannot be transferred 

or refunded for cash FREE Tips and £50pp additional on board credit is are applicable for new bookings made from 12th March 2020 until 3rd June 2020. Tips, 

as standard are a chargeable, optional extra. The Recommended amount is £5pppn. The additional on board credit cannot be transferred or refunded for cash. E&OE.

F RE E
TIPS
included if 
booked by 
3rd June

  £50pp

F RE E
on board 

spend*

Additional

 £50pp
on board spend, 

book by 
3rd June

Sail from Dover

Date Destination

Sat 29 May Dover

Sun 30 May Honfleur, France

Mon 31 May Rouen, France

Tue 01 Jun Cruising Seine River

Wed 02 Jun Saint-Malo, France D

Thu 03 Jun Dover

D  Anchor port

BOUDICCA
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Nationale & Internationale
evenementen
In deze rubriek zullen politie-gerelateerde evenementen in binnen- en buitenland worden vermeld, zoals vakbeurzen, open dagen en 
ruilbeurzen.
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Op zondag 30 mei 2021 zal in Venlo weer 112 On Wheels worden gehouden. Dit tweejaarlijks eve-
nement wordt georganiseerd om geld in te zamelen voor de stichting Wensambulance Limburg.  
IPA Nederland zal deze dag met een informatiestand aanwezig zijn.
Voor meer informatie: www.112onwheels.nl

30 MEI 2021 - 112 ON WHEELS, VENLO

Van 20 t/m 22 april 2021 vindt in de Kortrijk Xpo de 14e editie van Infopol plaats. Infopol is een 
2-jaarlijkse internationale vakbeurs voor de uitrusting van politie-, bewakings- en veiligheids-
diensten. Ruim 170 exposanten zullen dan hun nieuwste producten en diensten presenteren. De 
beurs vindt gelijktijdig plaats met de beurs XPO112 .
Voor meer informatie: www.infopol-xpo112.be

20 – 22 APRIL 2021 - INFOPOL, KORTRIJK

Op zaterdag 26  juni 2021 zal in Den Haag de 17de Nederlandse Veteranendag worden gehouden. 
Op het Malieveld zullen verschillende activiteiten zijn en er zal een defilé door de Haagse binnen- 
stad worden gehouden alsmede een fly-past over het Binnenhof.
Voor meer informatie: www.veteranendag.nl

26 JUNI 2021 - VETERANENDAG, DEN HAAG

Van 20 t/m 23 juli 2021 zal in en rond Nijmegen de 104de editie van de Vierdaagse worden gelo-
pen. Onder de vele duizenden wandelaars, zijn ook verschillende delegaties van binnen- en bui-
tenlandse (politie)diensten. 
Voor meer informatie: www.4daagse.nl

20 – 23 JULI 2021 - VIERDAAGSE NIJMEGEN

Het Duitse IPA-district Münster organiseert in 2021 voor de 3e maal het event “Münster on Pa-
trol”. Maximaal 10 buitenlandse collega’s zijn deze dagen te gast bij de Duitse collega’s, waarbij er 
zowel sociale als professionele activiteiten gepland staan.
Zodra de nieuwe datum bekend is, zal er meer informatie volgen!

NOG NIET BEKEND! - “MÜNSTER ON PATROL”

IPA Nederland en het IPA-district Limburg-Noord organiseren in 2021 voor de 2e maal het eve-
nement “Netherlands on Patrol”. Dit is de opvolger van de succesvolle “Netherlands Experience” 
in 2017. Maximaal 8 buitenlandse collega’s zullen een week lang een kijkje in de Nederlandse po-
litiekeuken krijgen.
Zodra de nieuwe datum bekend is, zal er meer informatie volgen!

NOG NIET BEKEND! - “NETHERLANDS ON PATROL – 2021”



THE INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
BUYS YOU THE WORLD

WE ARE 
 NGO committed to the fundamental principles of the Universal Declaration of 

 Human Rights

 Largest police association with 420,000 members in more than 100 countries

 Members of the police service, whether employed  or retired, without distinction as 

 to rank/position, sex, race, colour, language or religion

WE OFFER
 International cooperation and opportunities for friendship through professional, 

 cultural and social events

 World Seminars providing an exchange of best practice and topics facing the police 

 in today’s world

 Professional police exchange programmes

 Professional development in Gimborn, Germany, a training centre sponsored 

 by IPA (www.ibz-gimborn.de)

 Bursaries through the Arthur Troop Scholarship programme

 Accommodation facilities in 70 IPA houses in more than 20 countries

 International Youth Gatherings for children of IPA members aged 16-17

 Emergency aid for disasters

 Many other opportunities 

OUR INTERNATIONAL STATUS AS NON GOVERNMENTAL ORGANISATION

NGO IN CONSULTATIVE STATUS WITH THE
 Economic and Social Council of the United Nations

 Council of Europe

 Organization of American States

 UNESCO

NGO MAINTAINING
 Operational relations within Europol

www.ipa-iac.org

Service through friendship
COME AND JOIN US


