
JAARVERSLAG LEGAL 
& SERVICES 2021
‘Nog een wereld te winnen in het 

ontzorgen van medewerkers in 

de veiligheidssector. Daarom ook 

in 2021 de handen ineengeslagen 

met andere partijen. Ingezet op 

ontwikkelingen die bijdragen aan 

veilig en gezond werken én juridisch 

advies en hulp aan hen die het 

behoeven. Met bijkomend voordeel 

dat inkomsten ten goede komen 

van de vereniging ACP, oprichter 

van Legal & Services, en daarmee 

haar leden.’
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         Voorwoord
Politiemensen en boa’s moeten veilig en gezond hun werk 
kunnen doen. Met perspectief in hun loopbaan. Daarin is 
nog een wereld te winnen. De chronische onderbezetting en 
spanningen in de samenleving door onvrede over politieke 
besluiten, voert de druk op werknemers in de veiligheidssector 
flink op. Daarom heeft de ACP, oprichter van Legal & Services, 
ook in 2021 de handen ineengeslagen met andere vakbonden 
en organisaties.

We zijn in 2018 gestart met Legal 

& Services. Daarmee willen we de 

vereniging ACP op termijn financieel 

minder afhankelijk maken van subsidies 

en lidmaatschapsgelden. Tegelijkertijd 

willen we op deze manier nog meer 

kunnen betekenen voor werknemers 

in de veiligheidssector, waaronder de 

politie en boa. Hoe we dit - ook in 2021 - 

concreet hebben vormgegeven? 

Onze juristen ondersteunen nu ook 

politiemensen en boa’s die geen lid zijn 

van de ACP en worden daarvoor betaald 

door een verzekeraar vanuit  

de vrije advocaatkeuze. 

Daarnaast pakt onze letselspecialist 

zaken op van mensen die letsel hebben 

opgelopen door een verkeersongeval of 

dienstongeval. De collega’s van Vakbond 

BOA ACP hebben de afgelopen 

jaren als proeftuin gefungeerd door 

personeelsadvertenties te verkopen 

aan gemeenten en de opstart van 
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de BOA Academie. Ook hebben wij 

samen met de politie een training en 

een webapplicatie ontwikkeld als het 

gaat om ziekte en re-integratie. Al 

deze werkzaamheden vanuit Legal & 

Services dragen een steentje bij aan 

het financieel gezond houden van de 

vereniging ACP en dragen eraan bij 

dat politiemensen en boa’s veilig en 

gezond hun werk kunnen doen. In dit 

jaarverslag lopen we onze activiteiten in 

het jaar 2021 met je door. 

 

Gerrit van de Kamp

Bestuurder Legal & Services (ACP)

Activiteiten Legal & 

Services dragen een 

steentje bij aan het 

financieel gezond houden 

van de vereniging ACP
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          Legal & Services 
         2021 in vogelvlucht 

Januari April Mei

Maart Juni

Doorlopend (in heel 2021) 
juridische hulp aan  
politiemensen, boa’s en 
anderen rond letselscha-
dezaken en problemen 
werk & inkomen.

Hulp bij voorbereiding 
project duurzame 
inzetbaarheid binnen de 
politie, wat eraan moet
bijdragen dat politiemensen 
gezond het einde van hun 
loopbaan kunnen halen.

Voorbereidingen project 
loopbaanontwikkeling 
binnen de veiligheidskolom 
samen met organisaties 
die werknemers 
vertegenwoordigen binnen 
de Coalitie voor Veiligheid.

Contractverlenging 
ARAG Veiligheidspolis, 
een aanvullende 
rechtshulpverzekering 
voor leden van de ACP 
en NPB én hun gezin.

Voorbereidingen trainingen 
en workshops voor 
politiemensen en boa’s.

Februari
Levering mondkapjes 
aan boa’s.
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Augustus September December

Oktober November

Politiemensen gewezen 
op afspraken rond verze-
kering wagenpark politie 
met SVI-dekking.

Aanbod trainingen 
en workshops voor 
politiemensen en boa’s 
tegen betaling, met
uitzondering van ACP-leden 
van wie enkel een kleine 
bijdrage wordt gevraagd.

Lancering Tijdlijnziekte.
nl met een overzichtelijk 
stappenplan rond  
(langdurig) ziekteverzuim
en re-integratie.

Workshop om kennis 
(rechten en plichten) 
rondom ziekte en herstel 
te delen met vitaalcoaches 
bij de politie. En Boa Dag, 
georganiseerd door Vakbond 
BOA ACP in samenwerking 
met externe partners.

Start pilot verkorte 
doorstroomopleiding 
surveillanten (N2/N3).

Juli
Voorbereidingen project 
‘succesvol ouder worden 
op je werk’ binnen de vei-
ligheidssector.



Dossiers rond werk & inkomen

Voor ACP-leden valt individuele en collectieve 

belangenbehartiging onder het bondslidmaatschap. Via 

Legal & Services kunnen echter ook politiemensen en boa’s 

die geen lid zijn van de ACP voor advies en hulp terecht 

bij problemen rond werk en inkomen. Denk bijvoorbeeld 

aan een arbeidsconflict met de werkgever over een slechte 

beoordeling, werktijden, VIK-onderzoek of verlofrechten. 

Juridische hulp is over het algemeen kostbaar. Legal & 

Services streeft ernaar om tegen een betaalbare prijs te 

ondersteunen, want iedereen heeft wat ons betreft recht op 

hulp en die hulp heeft Legal & Services ook in 2021 geboden. 

Letselschadezaken
Een ieder die letsel heeft opgelopen bij een dienstongeval 

of verkeersongeval, veroorzaakt door een ander, kan voor 

advies en hulp terecht bij onze letselspecialist. We nemen 

zorgen uit handen, helpen bij zaken rondom herstel en 

regelen een schadevergoeding. Wanneer we de schade 

kunnen verhalen op de tegenpartij, dan geldt dit ook voor 

de juridische kosten. In een groot aantal gevallen is de hulp 

daarom geheel kosteloos. In 2021 heeft Legal & Services ruim 

honderd letselschadezaken behandeld en politiemensen of 

hun familieleden ondersteund in zorggesprekken.
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                Juridische 
      hulp aan personen 
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               Juridisch 
     advies en trainingen  
     voor organisaties 

Vanuit Legal & Services stellen we 

kennis en expertise ter beschikking 

aan personen, maar ook organisaties 

binnen de veiligheidssector kunnen  

bij ons terecht. Zoals de politie.

Onze juristen delen in overleg met 

het korps regelmatig hun kennis 

rondom ziekte en herstel met collega’s 

binnen de politiesector. De politie 

kampt immers met een relatief 

hoog ziekteverzuim. Iedereen heeft 

baat bij het terugdringen daarvan 

en een goede begeleiding van 

politiemensen die geconfronteerd 

worden met (langdurige) ziekte is 

van groot belang. Want welke regels 

gelden er voor een werknemer en 

werkgever bij ziekte en re-integratie? 

En wanneer is bijvoorbeeld sprake van 

een beroepsziekte en welke stappen 

moeten dan worden gezet? 

In 2021 bracht een van onze juristen 

bijvoorbeeld op verzoek een bezoek 

aan enkele vitaalcoaches bij de politie 

om bij te praten over de rechten en 

plichten bij ziek zijn en beter worden. 

Ook is in samenwerking met het korps 

een webapplicatie ontwikkeld met een 

overzichtelijk stappenplan aan de hand 

van een visuele tijdlijn rond (langdurig) 

ziekteverzuim en herstel.
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               Loopbaanontwikkeling 
      politiemensen 

In november 2022 is onder andere het startschot gegeven 

voor een proefproject waarin Amsterdamse surveillanten 

via een verkort doorstroomtraject worden opgeleid 

voor de functie van agent. Deze alternatieve opleiding 

is georganiseerd door de politievakbonden, het korps, 

het ministerie en de Politieacademie. Om zodoende de 

doorstroom en loopbaanmogelijkheden van surveillanten  

te bevorderen. 

Het bestuur van Legal & Services heeft hierin de eerste 

stap gezet en partijen bij elkaar gebracht. Er wordt nog 

gekeken in welke vorm en tempo dit doorstroomtraject 

voor surveillanten (N2) landelijk wordt uitgerold binnen de 

politie.
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We liggen in 2021 financieel mooi op koers. Er 

zijn drie onderdelen waar we dat aan

afmeten, namelijk: inkomsten, loonkosten die 

aan de vereniging ACP worden betaald en de

verwachte winst aan het einde van het jaar.  

Op al die onderdelen liggen we ruim voor op 

wat begroot is voor dit jaar. De inkomsten 

komen ten goede van de vereniging en 

daarmee dienstverlening aan leden.

               Financiën 
      2021 
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               Vooruitblik 
      2022 

Legal & Services (ACP) gaat in 2022 het 
vierde jaar van ondernemen in. Samen 
met de vereniging en partnerorganisaties 
ligt de nadruk op het helpen van 
politiemensen en anderen binnen de 
veiligheidssector als het gaat om veilig  
en gezond werken.

De activiteiten die in dit jaarverslag worden 
benoemd krijgen in 2022 een vervolg. 
Ook is er blijvend aandacht voor de zorg 
van medewerkers met bijvoorbeeld PTSS. 
Daarnaast staan onze juristen in 2022 weer 
klaar voor hulp in letselschadezaken en voor 
advies/steun aan politiemensen en boa’s bij 
problemen rond werk en inkomen.
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Legal & Services

Tolweg 5

3741 LN Baarn

contact@legalenservices.nl

085 - 0664100


