VSOA Politie altijd mee op zak?
Ontdek onze applicatie

Uw vakorganisatie altijd mee op zak
VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de
applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk
overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen.

App gedownload?

Contact opnemen in enkele klikken.

Welkom of bienvenue!

VSOA Politie staat graag 100% tot uw beschikking. Als lid kan

Nederlandstalig of Franstalig? De applicatie is beschikbaar in

u via de knop ‘contact’ al uw bezorgdheden of opmerkingen

beide talen. Zo is de informatie toegankelijk voor iedereen!
De app kan gebruikt worden door zowel leden als niet-leden.
• Bent u geen lid? Dan heeft u enkel toegang tot het
nieuwsoverzicht

gemakkelijk aan ons bezorgen.
Heeft u vragen over uw ouderschapsverlof? Of heeft u een
blessure opgelopen tijdens een interventie en wilt u graag
weten wat de volgende stappen zijn? Stuur een bericht en u
wordt in een mum van tijd verder geholpen.
U kan ook een afbeelding of PDF-bestand meesturen om uw
boodschap te verduidelijken.

• Bent u lid? Dan kan u rechtstreeks contact met ons opnemen.
Wilt u graag lid worden? U dient zich hiervoor te registreren
met uw mailadres en uw (politie)stamnummer. Indien uw
mailadres bij ons niet gekend is, stuur dan een bericht naar
ledenbeheer@vsoa-pol.be.

Het verschil zie je in de menustructuur onderaan in de app.

Het recentste nieuws in één overzicht!

Een wereld in beweging

Blijft u graag op de hoogte van het recentste nieuws?

Onder de knop ‘meldingen’ vindt u als lid een overzicht terug

Dan zijn er tegenwoordig veel kanalen om in het oog te

van al uw individuele berichtgevingen. Op deze manier wordt

houden. De app van VSOA Politie centraliseert al haar

een-op-een communicatie vergemakkelijkt en blijft u op de

berichten in één nieuwsoverzicht. Zo weet u in een oogopslag

hoogte van het nieuws dat enkel voor u van belang is.

wat er zich afspeelt in de buitenwereld. De twee vinkjes
bovenaan geven u de mogelijkheid om het nieuws te filteren
binnen de website en Facebook.

Uw gebruikersgegevens
Via de knop ‘menu’ kunt u uw gebruikersgegevens gemakkelijk
aanpassen. Informatie zoals uw adres, bankrekeningnummer,
eenheid, graad of niveau, gsm- of telefoonnummer, … bewerkt
u in enkele klikken. Wijzigingen steeds bevestigen met de
knop “Opslaan”.

U downloadt de app gratis via Google Play (Android)
of via de App Store (iOS).

Android

Downloaden?

iOS

Vragen of opmerkingen?
Neem contact op via info@vsoa-pol.be of tel 02 660 59 11

Over VSOA Politie
VSOA Politie is een vakorganisatie van en voor personeelsleden van de
geïntegreerde politie. Dankzij de professionaliteit, ervaring, expertise en
syndicale kennis zijn ze vertrouwd met alle aspecten van het politiewerk. Hierbij
wordt belang gehecht aan heldere en duidelijke informatie. Daarom hebben
ze een eigen applicatie ontwikkeld die hun communicatie vergemakkelijkt en
stroomlijnt op één centrale plaats. Zo zijn ze als vakorganisatie steeds dichtbij en
gemakkelijk te bereiken, speciaal voor u.
Minervastraat 8 - 1930 Zaventem - T 02 660 59 11 - info@vsoa-pol.be

