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71st Annual Conference 
11-14.05.2010 

Portsmouth, UK 

POA – the professional trades union for prison,  
correctional and secure psychiatric workers 

In the presence of more than 600 delegates, the POA Congress discussed themes such as : No Strike 
Agreement, Regimes in Prisons, Prisons are not for profit, Violence in Prisons. 

    

The trade union board was also partly renewed : Colin Moses remained the National Chairman, Brian Caton 
was succeeded by Steve Gillan, former Finance Officer, as the General Secretary. 

Brian Caton was praised for his work for the organisation during a special ceremony. Bert Van Caelenberg, 
secretary general of Eurofedop, handed over a collage, printed on canvas, to him, representing the 
speeches and activities Brian has been involved in during his more than 10 years period as Member of the 
Executive Committee of Eurofedop and Chairman of the Trade Council Justice.  
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In his speech, Bert Van Caelenberg underlined that the notion of responsibility has never been far away with 
Brian. As chairman of the Trade Council Justice he achieved visible results. The high demands which he put 
on himself in his cooperation with colleagues from other European countries gave him the confidence to link 
people with each other and bridge ideas. 

Tens of seminars and conferences took place under his good guidance and he was a first class 
representative of the POA in Europe. In particular we wish to express our acknowledgement here for his 
organisation of the security conference in Leeds in October 2008. Bert concluded his speech with : “Thank 
you, Brian, for your trade union leadership and your quality as a human being”. 

During the Congress itself, 129 motions were discussed in 4 days. The debates were interrupted by 
interventions from friendly organisations (police, fire brigades, …). 

All these motions and special speeches, as well as positions on the above-mentioned items, can be found 
on the POA website : www.poauk.org.uk.  

As delegation from abroad, the colleagues from Ireland also attended the Congress. 

 

 
Steve Gillan, Bert Van Caelenberg Bert Van Caelenberg, Brian Caton 
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Collage on canvas 
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71ste Jaarlijkse Conferentie 
11-14.05.2010 

Portsmouth, VK 

POA – de vakbond voor de werknemers van gevangenissen,  
strafinstellingen en beveiligde psychiatrische instellingen 

Met meer dan 600 afgevaardigden debatteerde het congres van de POA rond thema’s als : geen akkoord 
over het stakingsrecht, gevangenisregimes, gevangenissen zijn niet bedoeld om winst te maken, geweld in 
gevangenissen. 

    

Ook het bestuur werd gedeeltelijk vernieuwd. Colin Moses blijft de nationale voorzitter. Brian Caton werd als 
secretaris-generaal opgevolgd door Steve Gillan, voormalig financieel verantwoordelijke. 

Tijdens een speciale plechtigheid werd hulde gebracht aan Brian Caton. Bert Van Caelenberg, secretaris-
generaal van Eurofedop, overhandigde hem een op doek geprinte collage van toespraken en activiteiten 
waarbij Brian in zijn meer dan 10 jaar durende periode als bestuurslid van Eurofedop en voorzitter van de 
Beroepsraad Justitie betrokken was. 
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In zijn toespraak beklemtoonde Bert Van Caelenberg dat het begrip ‘verantwoordelijkheid’ nooit veraf was bij 
Brian. Als voorzitter van de beroepsraad Justitie behaalde hij concrete resultaten. De hoge eisen die hij 
zichzelf stelde in zijn omgang met de collega’s uit andere Europese landen gaf hem het vertrouwen om 
bruggen te leggen tussen mensen en ideeën. 

Tientallen seminaries en conferenties werden onder zijn deskundige leiding gehouden en hij 
vertegenwoordigde zijn organisatie, de POA, met glans en overtuiging in Europa. Vooral de 
veiligheidsconferentie die hij in oktober 2008 op poten zette in Leeds verdient hier onze erkenning. Bert 
besloot zijn toespraak met : “Dank u, Brian, voor uw leiderschap tijdens deze vakbondsactiviteiten en uw 
kwaliteiten als mens”. 

Tijdens het Congres zelf werden over een periode van 4 dagen 129 moties besproken. De debatten werden 
onderbroken door tussenkomsten van bevriende organisaties (politie, brandweer…). 

Al deze moties en de bijzondere toespraken, samen met posities rond de hierboven aangehaalde thema’s, 
kan u vinden op de POA-website www.poauk.org.uk. 

Als buitenlandse delegatie waren ook de collega’s van Ierland present. 

 

 
Steve Gillan, Bert Van Caelenberg Bert Van Caelenberg, Brian Caton 
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Collage op doek 
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