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OPDRACHTBRIEF 

  

INLEIDING 

Art.72 en 75 van de Exoduswet1 bepalen dat het mandaat van de korpschef uitgeoefend wordt in overeenstemming met de 

opdrachtbrief. Die legt de te bereiken doelstellingen van het mandaat vast en de middelen waarmee die nagestreefd worden. 

De opdrachtbrief moet sporen met het zonaal en het nationaal veiligheidsplan. 

In uitvoering van de artikelen VII.III.88 en 39 RPPol2 wordt de opdrachtbrief vastgesteld door de politieraad.  

Van hogerhand wordt geen standaardcanvas opgelegd. De korpschef beschikt dus over ruime vrijheid om eigen accenten te 

leggen inzake de doelen die hij vooropstelt en de wijze waarop hij die meent te zullen halen. 

De lezer zal merken dat de opdrachtbrief die voorligt, scherpstelt op het optimaliseren van het korps en zijn werking: welke 

structuur, welke bedrijfscultuur, welke leiderschapsstijl, welk HR-management. Dé prioriteit van dit mandaat ligt in het 

uitbouwen van een solide en doelgerichte organisatie die zijn maatschappelijke opdracht kwalitatief en flexibel vervult. 

Maar de verantwoordelijkheid van een korpschef reikt verder dan het boetseren en sturen van het korps. Hij weegt ook en 

vooral op de manier waarop zijn medewerkers de burger dienen en beschermen. Politiewerk is bij uitstek mensenwerk: mensen 

die voor mensen werken. Menselijkheid zal dan ook centraal staan in dit mandaat en wel in twee richtingen: de politiezone Vlas 

als veeleisende, maar zorgzame werkgever en de politiezone Vlas als zorgende en dienende hoeder van de veiligheid. 

Na afloop van dit mandaat zal ik mijn functioneren beoordelen aan de hand van twee vragen: slaagde ik er in het korps prima te 

doen draaien en is het mij gelukt een politiezone op te bouwen die denkt, spreekt en handelt vanuit morele en menselijke 

waarden? 

Ik geloof rotsvast in deze missie en in het maatschappelijk belang ervan. Ik heb vijf jaar de tijd voor deze opdracht en ga er alles 

aan doen om daar in te slagen. 

  

                                                                 
1 Wet van 26 april 2002 over de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en 
houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten 
2 Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (B.S. 31 maart 
2001) 



 

5456 – PZ Vlas  2 

1.  DOELSTELLINGEN VAN HET MANDAAT 

1.1.  EEN WAARDENGEBONDEN BEDRIJFSCULTUUR 

Het behoort tot de kerntaken van de korpschef om de bedrijfscultuur van het korps gestalte te geven. De politiezone 

Vlas zal de komende jaren bouwen aan een mensgerichte cultuur, geïnspireerd door waarden en toegelegd op 

collegialiteit, samenhang, zorg en welzijn.   

Een politiekorps dat vanuit een waardenkader met elkaar en met de burger omgaat, stelt zich open en 

vertrouwenwekkend op. En zorgt ervoor dat de mensen zich goed voelen op hun werk en maakt het korps attractief om 

er te solliciteren. Een mensgerichte cultuur stimuleert bovendien een resultaatgericht arbeidsklimaat: wie graag komt 

werken, spant zich met plezier in om de doelstellingen te halen. 

Zeven waarden grondvesten het moreel handelingskader van de politiezone Vlas. Ze fungeren als kompas en toetssteen 

voor ons professioneel oordelen en handelen en worden gehanteerd bij rekrutering, evaluatie, promotie, tucht, 

teambuilding, logistieke aankopen, etc. Wie of wat niet compatibel is met de standaard die deze waarden zetten, past 

niet binnen ons collectief. 

De medewerkers worden op planningsgesprekken, functioneringsgesprekken, nabesprekingen, formele 

personeelsbijeenkomsten, recepties, de website, enz telkens weer gesensibiliseerd over de richtinggevende betekenis 

van die zeven waarden voor de organisatie. Zo sijpelen ze langzaam binnen en worden ze de geest van ons dagelijks 

politiewerk. 

VIER INTERNE WAARDEN 

RUST 

Onrust binnen een politiekorps kan nervositeit en prikkelbaarheid uitlokken onder de agenten en wegen op hun 

interactie met de burger. Een stabiele en ontspannen werksfeer biedt veel meer garantie dat politiemensen beheerst 

omgaan met stresssituaties, rust uitstralen en vertrouwen inboezemen. 

RESPECT 

Respect is afgeleid van het Latijnse ‘respicere’, letterlijk vertaald ‘omkijken naar, omzien naar’. De figuurlijke betekenis 

van het woord duidt op het omkijken (zich omdraaien) naar iemand met de bedoeling hem of haar aandachtiger te 

observeren en aldus zijn of haar kwaliteiten en potentieel scherper waar te nemen. De politiezone Vlas wil een 

werkgever zijn die omkijkt naar zijn werknemers, die de talenten van collega’s herkent en verzilvert en die zijn mensen 

oprecht waardeert. 

VERTROUWEN 

De politiezone Vlas benadert zijn medewerkers niet vanuit een reflex van achterdocht en controle, bevel en beheersing.  

Elk personeelslid verdient en krijgt het volle vertrouwen, inclusief ruimte om initiatief te nemen en oplossingen voor te 

stellen. 
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WELZIJN 

Wie zich goed voelt op het werk presteert beter en meer.   

Aan wie het om welke reden ook moeilijk heeft, biedt de organisatie zorg en ondersteuning in de vorm van preventieve 

bescherming en in de persoon van zorgcollega’s, vertrouwensmensen en een externe psycholoog. 

 

DRIE EXTERNE WAARDEN 

SAMENWERKING 

In een wereld waar alles en iedereen met elkaar verbonden is, is samenwerking meer dan ooit dé elementaire sleutel 

tot succes. Een geïsoleerd werkend politiekorps slaagt er niet langer in zijn maatschappelijke opdracht met vrucht uit te 

voeren. Bij elke uitdaging zal de politiezone Vlas de open hand reiken naar relevante interne en externe partners en zal 

de geïntegreerde aanpak centraal staan. 

KWALITEIT 

Het lijkt de evidentie zelve dat een werkgever prestatie op niveau verwacht, maar de politiezone Vlas wil een stap 

verder gaan. Het korps moet zich onderscheiden door het consequent opzoeken van de hoogst mogelijke 

kwaliteitsstandaard in elk facet van de werking, zowel operationeel als op het vlak van ondersteuning. Hoge kwaliteit 

en streven naar excellentie moeten het waarmerk  van de zone worden. 

Binnen dit ambitieniveau past uiteraard het inschrijven in verdere digitalisering, op voorwaarde dat nieuwe 

technologische hulpmiddelen effectief een praktische meerwaarde blijken die de werking efficiënter, vlotter en/of 

eenvoudiger maken. 

INTEGRITEIT 

De politie moet een muurvaste hoeksteen van de rechtstaat zijn. Wie het uniform draagt, moet onkreukbaar zijn. Wie 

vatbaar blijkt voor corruptie, heeft géén plaats in ons korps.   

Op deze waarde kent de politiezone Vlas geen millimeter marge toe. Wij eisen 100 % integriteit van alle medewerkers.  

Wie met de politiezone Vlas zaakjes wil ‘regelen’, klopt aan bij het foute adres. Wie binnen de politiezone Vlas zaakjes 

wil ‘regelen’, vliegt er uit. 

 

1.2.  EEN COACHENDE LEIDERSCHAPSSTIJL  

Eén van de prioritaire ambities van het mandaat bestaat er in het korps tot een zo hecht mogelijk collectief te smeden. 

Een gezond, collegiaal groepsgevoel is onontbeerlijk voor sterk politiewerk. 

Om die samenhang en een gedreven samenwerking te realiseren, wordt een coachende leiderschapsstijl geïnstalleerd 

op alle niveaus. Leidinggevenden in de politiezone Vlas moeten zowel taakgericht als relatiegericht sturen. 

Taakgericht door het formuleren van heldere doelstellingen en het focussen op correcte uitvoering, realistische 

planning, solide organisatie, probate methodes en transparante evaluatie. 

Relatiegericht door zorg te besteden aan menselijke connectie, door medewerkers te stimuleren, door participatie 

mogelijk te maken, door het herkennen en ontwikkelen van talenten en het aanmoedigen van creativiteit en suggestie. 

De politiezone waardeert competentie boven graad. Wie de capaciteiten heeft voor een functie maar (nog) niet de 

vereiste graad, kan de kans krijgen. 
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Leidinggevenden in Vlas moeten doen wat ze zeggen, het voorbeeld stellen en consequent de eigen woorden omzetten 

in daden. Geen duur managementjargon of ongrijpbare visieteksten maar duidelijke doelen, vertaald in operationele, 

begrijpbare instructies. 

De korpsleiding investeert in een menselijke omgang met medewerkers maar trekt zonder aarzelen een rode lijn in 

geval van disfunctioneren. De procedures inzake sanctie en tucht worden rechtlijnig en zonder onderscheid des 

persoons toegepast wanneer iemand moedwillig in de fout gaat. 

 

1.3.  EEN ZORGZAAM HR-BELEID 

Een organisatie die bijna 86 % van haar budgettaire middelen besteedt aan “menselijke activa” moet bijzonder veel 

aandacht besteden aan personeelsbeleid.   

Dat HR-management moet aansluiten op de gewenste bedrijfscultuur en zowel kwalitatief als kwantitatief een optimale 

personele bezetting garanderen. 

De politiezone Vlas moet een moderne organisatie worden die beantwoordt aan hedendaagse eisen. Het moet een 

wendbaar korps worden dat in staat is flexibel te reageren op wisselende uitdagingen. Het moet een netwerkende 

organisatie worden die in samenspraak met partners afweegt in welke expertise ze zelf investeert en voor welke taken 

samenwerkingsverbanden afgesloten worden. 

Een personeelsdirecteur wordt geselecteerd om het HR-beleid uit te werken onder de auspiciën van de korpschef. 

 

1.4.  EEN SOLIDE EN EFFICIËN TE ORGANISATIESTRUCTUUR 

De basisstructuur van politiekorpsen is bij wet voorgeschreven: de tweeledige vorm met een operationele en een 

CALOG-poot, de onderscheiden graden, zeven basisfunctionaliteiten, etc.  Het skelet van een zone ligt dus wettelijk vast 

en een korpschef heeft geen volledige vrije hand bij het uittekenen van zijn organisatie.   

Naast en bovenop dat wettelijk opgelegd basismodel rest uiteraard wel ruimte om diensten of afdelingen een plaats te 

geven binnen het geheel en bevoegdheden toe te kennen. Bij die organisatorische opbouw zijn transparantie en korte 

communicatielijnen essentieel. Medewerkers maar ook burgers moeten vlot hun weg vinden in hun politiekorps. Geen 

logge of ondoorzichtige constructies maar een ongecompliceerd, logisch systeem met minimale afstand tussen 

management en terreinwerking. 

Het organigram van de politiezone is opgebouwd rond vijf componenten: 

 De operationele vleugel 

 De ondersteunende vleugel 

 Welzijn 

 Communicatie 

 Innovatie & projecten 

Samen met de korpschef vormen vijf overkoepelende leidinggevenden het Beleidsteam, de kern van de korpsleiding: 

 De welzijnscoördinator 

 De communicatieadviseur 

 De coördinator innovatie & projecten (CIP) 

 Twee beleidsofficieren die als regisseur-dossierbeheerder in opdracht van de korpschef uiteenlopende 
operationele en ondersteunende dossiers opnemen en in die zaken de nodige hiërarchische aansturing en 
opvolging verzekeren. 
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Dat Beleidsteam wordt ondersteund door de juridische dienst, de politiesecretaris, de strategische analist en een 

secretariaat. 

 

 

DE OPERATIONELE VLEUGEL 

De operationele tak, de meest omvangrijke qua personeelsaantal en onderscheiden diensten, bestaat uit zes 

afdelingen, gebaseerd op de wettelijk voorgeschreven basisfuncties: 

 Recherche + gespecialiseerde steun 

 Interventie, inclusief onthaal en dispatching 

 Wijk 

 Sociale politie 

 Verkeer 

 Beleid bestuurlijke politie 

Elk van die afdelingen staat onder het gezag van een afdelingshoofd, bijgestaan door een adjunct. 

De aansturing en de opvolging van acute of recurrente operationele dossiers is, cfr supra, is in handen van twee 

beleidsofficieren die in opdracht van de korpschef deze thema’s regisseren en beheren. 

De afdeling Beleid Bestuurlijke Politie groepeert evenementen, bestuurlijke handhaving, milieu en wapens. Vanuit een 

bekommernis voor de kwaliteit van onze leefomgeving zal de politiezone zich toeleggen op intensievere handhaving 
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van de VLAREM-normen om uiteenlopende vormen van aantasting van het milieu vast te stellen en te sanctioneren. In 

samenwerking met de politiezone RIHO wordt daartoe een volwaardige milieucel uitgebouwd, die ook dierenwelzijn zal 

ter harte nemen. 

 

DE ONDERSTEUNENDE VLEUGEL 

De drie steunafdelingen veranderen weinig in vergelijking met vroeger:  

 Logistiek 

 Personeel 

 Informatiebeheer 

De aansturing en de opvolging van acute of recurrente kwesties inzake de ondersteuning is, cfr supra, is in handen van 

twee beleidsofficieren die in opdracht van de korpschef deze thema’s regisseren en beheren. 

 

WELZIJN  

Cfr 2.1 Slagkrachtig Beleidsteam. 

 

COMMUNICATIE  

Cfr 2.1 Slagkrachtig Beleidsteam.  

 

INNOVATIE & PROJECTEN  

Cfr 2.1 Slagkrachtig Beleidsteam. 
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2.  MIDDELEN OM DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN 

2.1.  EEN SLAGKRACHTIG BELEIDSTEAM 

Zoals eerder aangegeven, zal een kern van zes mensen het beleid van de politiezone Vlas gestalte geven (korpschef, 

twee beleidsofficieren voor operationele en ondersteunende dossiers, coördinator van de steunafdelingen, 

communicatieadviseur, coördinator welzijn en coördinator innovatie & projecten). 

Zij sturen de organisatie aan. Ze maken het dagelijks bestuur van de politiezone uit en in die hoedanigheid van 

bestuurder horen zij te voldoen aan de actuele eisen die worden gesteld in het kader van moderne bedrijfsvoering. 

Een oplijsting van hun takenpakket werpt een verhelderend licht op het verwachtingspatroon dat op hen rust en 

illustreert de inhoudelijke richting waar ik het korps naartoe wil oriënteren. 

 

1. COMMUNICATIEADVISEUR 

De communicatieadviseur staat in voor het ontwikkelen, het uitvoeren en het optimaliseren van het intern en het 

extern communicatiebeleid van de politiezone. Dat impliceert dat hij een multimediaal communicatieplan uitwerkt en 

een langetermijnstrategie ter zake uittekent. 

De communicatieadviseur  

 zal bij de uitwerking van het communicatieplan onder meer focussen op het opstellen van een gedragscode 
voor de medewerkers met concrete vuistregels die moeten leiden tot een performant beleid inzake het 
gebruik van de communicatiekanalen en multimedia (zowel hard- als software) die het korps ter beschikking 
stelt: pc, smartphone, laptop, e-mail policy, social media policy, internet … 

 besteedt bijzondere aandacht aan de uitbouw van een sociale mediastrategie, onderhoudt daar de diverse 
kanalen van onderhouden, zorgt permanent voor relevante inhoud zorgen en volgt de conversaties op de 
verschillende platformen op. 

 werkt actief mee aan het stroomlijnen en behapbaar maken van de massa operationele en niet-operationele 
informatie die voor de medewerkers beschikbaar is zal een huisstijl ontwikkelen voor de interne en de externe 
communicatie, ziet toe op een correct gebruik ervan en waakt over de kwaliteit van de schrijftaal in 
bestuurlijke verslaggeving, uitgaande brieven, etc. 

 adviseert mogelijke verbeteringen binnen de interne en externe communicatie, signaleert en analyseert 
problemen en knelpunten hierin. 

 moet beslagen zijn in crisiscommunicatie en nauw betrokken zijn bij de werking van de gemeentelijke 
veiligheidscellen binnen de politiezone. 

 onderhoudt goede contacten met de externe partners, in het bijzonder de communicatiediensten van de 
gemeenten en van het parket. 

 onderhoudt goede contacten met pers, fungeert als woordvoerder en is het eerste aanspreekpunt en 
contactpersoon voor alle media. 

 werkt mee aan de organisatie en begeleiding van formele en informele events voor het personeel en verzorgt 
de organisatie en aanwezigheid op externe events e.d. 

 werkt nauw samen met en rapporteert aan de korpschef. 
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2. TWEE BELEIDSOFFICIEREN VOOR OPERATIONELE EN ONDERSTEUNENDE DOSSIERS 

Deze beleidsofficieren worden door de korpschef belast met uiteenlopende opdrachten van operationele én 

ondersteunende aard (ANPR-beleid, opvolging en planning begroting, Brexit, toezichtscamera’s, Citymesh, CP 3, 

snelheidsovertredingen 30/50 in GAS, begeleiding ICT-studenten, terminal openbare dronkenschap, structureel overleg 

OBP, stroomlijnen van directieven, noodplanning, zonaal veiligheidsplan, etc). 

Zij moeten in nauw overleg met de korpschef, de afdelingshoofden en de teamchefs de hen toevertrouwde dossiers 

uitwerken, beheren en opvolgen. 

Om de gestelde doelen te bereiken, moeten zij in hun dossiers de (samen)werking van de betrokken afdelingen 

optimaliseren, de nodige verbinding en samenhang creëren en resultaatgericht en probleemoplossend aansturen. 

Zij rapporteren aan de korpschef. 

 

3. COÖRDINATOR WELZIJN 

De bewuste keuze om de coördinator welzijn als vast lid in het beleidsteam op te nemen, onderstreept de waarde die 

de korpsleiding hecht aan het professioneel welbevinden van medewerkers. 

De coördinator welzijn heeft tot taak binnen elke geleding van het korps de vinger aan de pols te houden en te 

detecteren hoe de medewerkers hun functioneren binnen hun team/afdeling/politiezone ervaren.   

De coördinator welzijn  

 wordt verwacht om oorzaken van onvrede bloot te leggen en na te gaan of en hoe daar iets aan kan gedaan 
worden 

 zal elke beslissing van het Beleidsteam toetsen aan de kernwaarden van de politiezone en evalueren of die 
beslissing spoort met het algemeen welzijn van de medewerkers 

 zal het beleidsteam adviseren om initiatieven te nemen die dat algemeen welzijn versterken. 

 rapporteert aan de korpschef 
 

4. COÖRDINATOR INNOVATIE & PROJECTEN 

De CIP is de stuwende kracht achter de projectwerking en de innoverende initiatieven binnen de politiezone.   

Beide luiken van de opdracht overlappen elkaar deels en zullen niet zelden kaderen binnen de evolutie naar verdere 

digitalisering. Ook nieuwe samenwerkingsverbanden met gemeenten en/of zones die een majeure impact hebben op 

het korps worden door de CIP getrokken. 

De coördinator welzijn 

 lanceert projecten en innovaties, stuurt ze aan en waakt er over dat ze realistisch, betaalbaar en praktisch 
bruikbaar zijn/blijven 

 ontwikkelt een breed gezichtsveld (andere politiezones, internationale markt, Vlaamse, federale en Europese 
subsidies, …) en gaat samenwerkingsverbanden aan (private of publieke partners, onderwijsinstellingen, …) 

 adviseert het beleidsteam bij het maken van keuzes inzake digitalisering en innovatie 

 onderneemt actie om de ecologische voetafdruk van de politiezone in te krimpen en de organisatie te 
vergroenen 

 rapporteert aan de korpschef 
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2.2.  EEN RUIMERE ROL VOOR DE POLITIESECRETARIS 

De politiesecretaris vormt een tandem met de korpschef en ondersteunt hem in diens algemene opdracht van het 

management van de politiezone. 

De politiesecretaris  

 staat hem bij in de voorbereiding, uitvoering en de evaluatie van het beleid binnen het financieel, 
organisatorisch en reglementair kader 

 heeft een generalistisch profiel dat hem in staat stelt in uiteenlopende domeinen support te leveren aan de 
korpschef opdat die de vooropgestelde doelstellingen kan realiseren 

 vervult samen met de korpschef op een transparante wijze de scharnierfunctie tussen de politieke 
beleidsorganen (politiecollege, politieraad, zonale veiligheidsraad) en het korps en helpt een dienstverlening 
modelleren die aansluit bij de beleidsvisie van die organen 

 ziet toe - redactioneel, inhoudelijk en qua opvolging – op de besluit- en dossiervorming van de politieke 
organen 

 rapporteert aan de korpschef 

 

2.3.  EEN EFFICIËNTE VERGADERCULTUUR EN EEN LUISTERENDE ORGANISATIE  

FORMELE OVERLEGFORA  

De korpsleiding opteert voor een slanke vergadercultuur.  Overlegfora moeten nuttig, nodig en efficiënt zijn.  De 

deelnemers aan die besprekingen moeten zelf kritisch evalueren of hun vergaderstijl aan die criteria beantwoordt en 

bijsturen waar nodig. 

In ieder geval moet Vlas een luisterende organisatie worden, met aandacht voor de signalen van op de werkvloer. Het 

Beleidsteam zal bijzondere aandacht besteden aan de bekommernis om bottom-up communicatie structureel in te 

bedden in de overlegstructuren binnen het korps.   

De politiezone zal aandacht besteden aan veranderingsmanagement. Wijzigingen in de werking of het beleid met een 

grote impact voor de medewerkers en/of structurele partners zullen met zorg voorbereid, begeleid en toegelicht 

worden. 

INFORMELE BIJEENKOMSTEN 

Het staat de afdelingshoofden en teamchefs vrij om, aanvullend op de formele overlegmomenten, informeel hun 

medewerkers bijeen te roepen om van gedachten te wisselen, informatie te verstrekken en input te vragen. Ook hier 

gelden de criteria “nut, noodzaak en efficiëntie”. 

De korpsleiding staat positief tegenover teambuilding op voorwaarde dat het programma, naast groepsversterkende 

activiteiten, een communicatieve component omvat met relevante en jobgerelateerde informatie-uitwisseling voor de 

medewerkers. 

 

2.4.  DE POLITIONELE KERNTAKEN VASTLEGGEN 

Het kerntakendebat wordt gevoerd door de besturen en de korpsleiding. Om een onderbouwde afweging van politieke 

en politionele beleidskeuzes en desiderata mogelijk te maken, moet de politiezone vastleggen welke taken zij pertinent 

als prioritair beschouwt. De 7 basisfunctionaliteiten vormen hierbij het wettelijk kompas. 

ONTHAAL 

 het onthaal is 24 u op 24 bereikbaar, fysiek, telefonisch en digitaal  
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 menselijk contact staat centraal  

 het onthaal moet kwalitatief zijn. De onthaalmedewerkers worden opgeleid om efficiënt door te verwijzen, 
adequaat te handelen bij urgente oproepen en objectief klachten en aangiften op te nemen  

 het onthaal moet eenvoudig bereikbaar zijn (mail 1701@pzvlas.be en telefoon 1701) , ook via sociale media 
(niet 24 u op 24)  

 er wordt structureel samengewerkt met private veiligheid  

 het Real Time Intelligence Center wordt verder uitgerust met krachtige technologie (radio-software, Briefcam , 
…)  

WIJK 

 de wijkinspecteur is maximaal aanwezig in zijn/haar wijk  

 de wijkinspecteur kent zijn/haar wijk door en door  

 de wijkinspecteur is vlot bereikbaar en aanspreekbaar  

 de wijkinspecteur is een essentiële schakel in informatiegaring en -deling  

 de wijkinspecteur is een netwerker en een doorverwijzer  

 de wijkinspecteur handelt ook gerechtelijke dossiers af  

 er wordt ingezet op verdere digitalisering (databanken, I+ Belgium , inschrijvingen ,…)  

 de wijkinspecteur bezoekt slachtoffers van misdrijven op zijn/haar wijk  

 de wijkinspecteur bestrijdt domicilie- en sociale fraude  

 de wijkinspecteur maakt een wijk-wegwijzer op  

 de wijkinspecteur levert bijstand bij deelaspecten van dossiers leefmilieu en stedenbouw  

 er wordt ingezet op verdere digitalisering (databanken, I+ Belgium , inschrijvingen ,…)  

 de bij wet opgelegde norm van minimum 1 wijkinspecteur per 4.000 inwoners  

 een ambitie richting centralisatie in drie posten (Kortrijk, Kuurne, Lendelede)  

 een herinrichting van de lokale post Kuurne vanaf 2021  

 aanwezigheid van de wijkinspecteur bij inzet van openbare orde in zijn/haar wijk  

 

INTERVENTIE 

 performante 101 - functie: brandweerpolitie met adequate tussenkomst en minimale aanrijtijden  

 een team voor basistaken (openbare orde, paleisbewaking, evenementen, …) zodat andere diensten (wijk, 
sociale politie) ruimte winnen voor hun kerntaken  

 kwaliteitsvol materieel (voertuigen, uitrusting en ICT)  

 levenslang leren (ruim aanbod vorming, training en opleiding)  

 uitbouw Snelle Respons Team als ondersteuning voor alle operationele afdelingen  

 een team dat zich toespitst op acties (horeca, anti-inbraak, station, …)  

 degelijke technologie (Sharepoint, Focus , office 365, I-police, …)  

 het op peil houden van de getalsterkte van de afdeling  
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SOCIALE POLITIE 

 24 u op 24 een kwaliteitsvolle ondersteuning via een korpsbrede beurtrol van oproepbare medewerkers  

 medewerkers uit alle geledingen van het korps de kans bieden om zich daarin te laten opleiden  

 permanentie tijdens de openingstijden door medewerkers van de sociale politie  

 permanentie buiten de openingstijdens door vrijwilligers  

 samenwerking intensifiëren met andere politiezones  

 samenwerking met het Disaster Victim Identification-team (DVI) van de federale politie  

 project stalkingsalarm bij intrafamiliaal geweld  

 het opzetten en uitbouwen van een ‘jeugdsectie’ die niet alleen focust op het opvolgen van delinquente 
jongeren maar die evenzeer met jeugd in gesprek gaat en via dialoog probeert te bouwen aan respectvolle 
omgangsvormen tussen jongeren en politie  

 

RECHERCHE 

 optimaliseren van het potentieel van de bestaande secties (opleiding, gerichte rekrutering, …)  

 uitwerken van een doortastend recherchemanagement in overleg met het parket  

 exclusief inzetten van rechercheurs op hun kerntaken  

 uitrusten van de recherche met kwaliteitsvol materieel en innovatieve technologie  

 inzetten op samenwerking en netwerking  

 streven naar de hoogst haalbare ophelderingsgraad  

 aanleveren van analyses voor terreinacties  

 aanleveren van technische adviezen (locatie toezichtscamera’s e.d.)  

 

HANDHAVING OPENBARE ORDE 

 professioneel adviseren, ondersteunen en beveiligen van evenementen  

 een degelijk uitgerust en goed opgeleid Snelle Respons Team dat bij ernstige incidenten met inzet van 
passende middelen kan tussenkomen  

 het opzetten en uitbouwen van een cel bestuurlijke handhaving in nauwe samenwerking met de gemeenten 
en het provinciaal expertisecentrum  

 opvolgen van horeca en private veiligheid  

 inzetten op bestuurlijke informatiegaring  

 permanente monitoring van de evolutie van het aantal evenementen dat georganiseerd wordt in de 
politiezone gezien hun zware impact op het vlak van personeelscapaciteit (voorbereiden, begeleiden en 
beveiligen van evenementen vergt een zeer hoge personeelsinzet ten koste van andere kerntaken)  

 

VERKEER 

 maximaal bijdragen aan een zo veilig mogelijk verkeer, met bijzondere aandacht voor zwakke weggebruikers  

 hecht samenwerken met de partners die impact hebben op de verkeersveiligheid (gemeentebesturen, Vlaams 
gewest, lokale burgerinitiatieven, scholen, bedrijven, e.a.)  

 adviseren van verkeerscommissies (inrichting infrastructuur e.d.)  

 scherp focussen op preventie, in samenwerking met gemeentelijke preventiediensten en hiertoe opgeleide 
vrijwilligers  
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 samenwerken met het team Inname Openbaar Domein van de stad Kortrijk  

 opvolgen van de technologische evolutie en introduceren van degelijke innovatieve toepassingen  

 inzetten op verkeerscontroles: bellen achter het stuur, snelheidscontroles, rijden onder invloed van alcohol 
en/of drugs, gordeldracht, e.d.  

 bestraffen van snelheidsovertredingen zone 30 en 50 door middel van gemeentelijke administratieve sancties 
en het aanklevende debat van de kosten en baten (personeelskost versus inkomsten boetes)  

 zichtbare preventieve acties combineren met anoniem toezicht  

 verder ontwikkelen van een coherente visie binnen de camerastuurgroep rond een vooruitstrevend en 
onderbouwd camerabeleid  

 

2.5.  AMBITIES OP LANGERE TERMIJN 

WVL4 

Het WVL4 - netwerk telt gecumuleerd ongeveer 1.000 medewerkers. De 4 participerende politiezones Vlas, Riho, Polder 

en Westkust behouden hun identiteit maar werken samen voor bepaalde operationele en ondersteunende 

toepassingen. 

De politiezone Vlas, in 2017 één van de initiatiefnemers, houdt die rol van voortrekker aan door het verder uitdiepen en 

versterken van dit samenwerkingsverband. Op alle mogelijke domeinen zal nagegaan worden waar efficiëntiewinst kan 

geboekt worden door mensen en middelen uit te wisselen. 

Nieuwe regionale partnerschappen zullen onderzocht en ontwikkeld worden, bv. op het vlak van dispatching, 

slachtofferhulp, inzetten van Snelle Respons Teams op elkaars grondgebied, milieu, informaticafraude, etc. 

De politiezone Vlas volgt het debat over schaalvergroting in het politie- en veiligheidslandschap met argusogen en 

bereidt zich voor op de aannemelijke evolutie dat op middellange termijn gestreefd zal worden naar het creëren van 

lokale zones met een personeelscapaciteit variërend tussen de 300 en 500 personeelsleden die zowel kerntaken als 

specialisatie aankunnen. Met overkoepelend het federaal niveau dat zich uitsluitend nog zal toeleggen op bijzondere 

expertises die voor de meeste lokale zones praktisch en financieel niet realiseerbaar zijn.  

 

DE TECHNOLOGISCHE EVOLUTIE 

We leven in een hoogtechnologische kennismaatschappij en de toekomst zal er naar alle waarschijnlijkheid een zijn van 

verder toenemende digitalisering. Het is zonneklaar dat een politiezone die performant wil blijven, zich voluit inschrijft 

in deze globale evolutie. Elke afdeling moet mee op de trein van innovatie en de werking moet permanent geëvalueerd 

worden op dat vlak. 

De politiezone Vlas werkt vanuit die optiek actief mee aan onderzoek en ontwikkeling. Er wordt getest met drones, 

camerabrillen met live streaming, slimme verkeerscamera’s, e.d.   

Eén van de meest complexe politionele uitdagingen wordt het vinden van antwoorden op de exponentieel toenemende 

en snel muterende digitale criminaliteit. Het uitbouwen van een doeltreffende én massieve preventie wordt hier 

cruciaal.  Maar het korps moet zich tegelijk intern professionaliseren en een onderzoeksdienst opbouwen die bij kan 

benen met de internetcriminelen en die kans maakt om hen te ontmaskeren. Dit zal niet alleen een aangepast juridisch 

kader vergen maar wordt bij uitstek een domein dat grensoverschrijdend en binnen netwerken (b.v. WVL 4) moet 

worden aangepakt.  

Technologie blijft in de politiezone Vlas een instrument ten dienste en ter ondersteuning van de menselijke 

medewerker. Het wordt geen fetisj om uit te kunnen pakken met de nieuwste snufjes. Papierloos worden of 

digitaliseren, zal geen doel op zich worden. Enkel wanneer zeker is dat technologie gebruiksvriendelijk is en de werking 

ten goede komt, worden nieuwe toepassingen geïntroduceerd. Politiewerk is en blijft in de eerste plaats mensenwerk. 
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Problemen bij burgers worden meestal best opgelost door menselijke tussenkomst. In onze organisatie staat de 

medewerker dan ook met stip centraal en blijven machines geheel ondergeschikt aan de wensen en de noden van een 

werking op mensenmaat. 

 

AANWERVING  

Het aantrekken en aan boord houden van waardevolle medewerkers wordt een permanent aandachtspunt de komende 

jaren. 

Ten einde in de loop van het mandaat op selecties de gewenste profielen te herkennen en binnen te halen, moeten de 

functieomschrijvingen flexibel blijven en evolueren naargelang de evaluaties van het zonaal veiligheidsplan, de 

maatschappelijke ontwikkelingen, wijzigingen in het korps, etc. De  

HR-afdeling moet hier de vinger aan de pols houden en garanderen dat selecties doelgericht mikken op het type 

kandidaat waar op dat moment of in de nabije toekomst nood aan is. 

Op dit ogenblik lopen selectieprocedures en opleiding aan de politieschool soms stroef met als gevolg dat geschikte 

mensen afhaken en opteren voor een andere loopbaan. De politiezone Vlas denkt mee na over een systeem van 

rechtstreekse lokale aanwerving in nauw overleg met de federale politie. Dit laat lokale korpsen toe om van bij de 

aanvang van het aanwervingsproces medezeggenschap te hebben, eigen prioriteiten naar voren te schuiven en 

controle te houden over de duur en het verloop van het geheel. Zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt is het 

zaak om aan de hand van een alert HR-beleid te bouwen aan het imago van betrouwbare en zorgzame werkgever. 

Een bijzondere uitdaging ligt in het aantrekken en het marktconform betalen van gespecialiseerde profielen (in het 

bijzonder IT’ers maar bij voorbeeld ook polyglotten e.a.). Misschien ligt de oplossing voor de IT’ers in de oprichting van  

een bovenlokaal ICT - kenniscentrum genre de Antwerpse constructie met Digipolis en Focus. Het lijkt in ieder geval 

buitengewoon moeilijk voor individuele en vaak kleinere zones om hier ieder voor zich succes te boeken. De politiezone 

Vlas werkt op het domein van IT samen met de HOWEST-hogeschool (projectontwikkeling e.d.). 

Aanvullend op het HR-beleid voor de eigen medewerkers zal de politiezone blijven inzetten op samenwerking met 

private partners en vrijwilligers. De collega’s van de private veiligheid worden nu al ingeschakeld in het onthaal en de 

dispatching. Hun mobiele ploegen worden geïnformeerd over lokale fenomenen en houden mee een oogje in het zeil 

wanneer ze op weg zijn. Wellicht zullen zij ook meerwaarde hebben bij het verspreiden van waarschuwingen binnen de 

SAVE-netwerken en het Winkel Informatie Netwerk.  

Daarnaast is het een bewuste keuze om met vrijwilligers te werken. Deze laatste worden gerekruteerd onder 

gepensioneerd politiepersoneel en gemotiveerde burgers. Hun know-how , expertise en sociale vaardigheden zijn van 

grote meerwaarde voor zowel de organisatie als de burger en hun personeelskost is laag. Momenteel worden ze 

voornamelijk ingezet voor logistieke opdrachten maar ze kunnen bij voorbeeld ook schitterend werk verrichten ter 

ondersteuning van preventiecampagnes (verkeerslessen op scholen e.d.). Door verder te bouwen aan een inspirerende 

werksfeer en een aantrekkelijke bedrijfscultuur hopen we de vraag te zien stijgen om als vrijwilliger bij te klussen in 

onze zone. 

 

FINANCIEEL BELEID 

Een financieel management is onontbeerlijk om de organisatie gezond te houden.  De korpschef zal, samen met de 

beleidsondersteuning en de bijzonder rekenplichtige, een stuurbord opzetten dat toelaat de geldelijke belangen van de 

politiezone op de voet te volgen en opportuniteiten en bedreigingen op tijd te detecteren. Alle 

beleidsverantwoordelijken zullen in volle transparantie ingelicht worden over de financiële toestand van het korps. 

Een politiezone moet, misschien nog meer dan andere organisaties, voldoende buffers hebben om onvoorziene 

ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden. De Corona-crisis toont aan hoe snel het ondenkbare realiteit kan worden. 

En als het hele maatschappelijke leven stilvalt, moeten veiligheidsdiensten meer dan voorheen hun rol opnemen. Bij de 

financiële planning spelen dus altijd  onzekerheden die engagement op de lange termijn niet evident maken. 
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De politie is zich ten volle bewust van de substantiële maatschappelijke kost die zij vertegenwoordigt. Politiemensen 

beseffen drommels goed dat de belastingbetaler recht heeft op een faire tegenprestatie onder de vorm van een 

hoogkwalitatieve dienstverlening. En er wordt actief gezocht naar additionele vormen van financiering die de 

gemeentekassen of de federale pot niet rechtstreeks belasten. We onderzoeken volop de mogelijkheden van Europese 

subsidies of andere fondsen die middelen vrijmaken voor veelbelovende projecten of innovatieve initiatieven. 

Er is ook het debat rond de snelheidsovertredingen in de zones 30 en 50 en de optie om die te sanctioneren met 

Gemeentelijke Administratieve Sancties. Mits de nodige investeringen in personeel en middelen zou de politiezone de 

opbrengsten van de boetes innen. Hier moet goed over nagedacht worden. Enerzijds of de investering voor de 

politiezone loont, anderzijds of de perceptie van politie die controleert vanuit een verdienmodel maatschappelijk 

verdedigbaar en houdbaar is. Als het doorgaat, moet in ieder geval helder gecommuniceerd worden rond de motieven 

en de finaliteit van snelheidscontroles op deze of gene locatie. 

Men kan niet spreken over de financiële situatie van de politiezone zonder haar schuldpositie in rekening te brengen. 

Het nieuwe commissariaat is een onbetwiste meerwaarde op het vlak van werking, kwaliteit en groepsgevoel en de 

verdienste voor de snelheid van deze realisatie ligt integraal bij de vorige korpschef en het strakke financiële plan dat 

hij daartoe heeft uitgewerkt. Evenwel werd toen geopteerd om de middelen voor de nieuwbouw volledig uit de eigen 

organisatie te putten met als gevolg dat de schuldenlast van de politiezone exponentieel toenam. Veel budgettaire 

ruimte om te investeren in mensen en middelen rest er dus niet en tot op middellange termijn wordt het spaarzaam 

puzzelen om de eindjes aan elkaar te blijven knopen. 

 

RELATIES INTERN EN EXTERN 

De politiezone Vlas zal een open en transparante organisatie zijn die zijn relaties, intern en extern, zo goed als mogelijk 

verzorgt. Vertrekkend vanuit de zeven kernwaarden zal het korps zich opstellen als een betrouwbare en loyale partner 

met respect voor de andere en diens vragen en noden. 

In het bijzonder zal sterk geïnvesteerd worden in het creëren van een positief syndicaal klimaat. Op officiële en 

informele overlegfora stellen we ons tot doel met respect voor elkaars functie, rol en finaliteit een open dialoog aan te 

gaan, begrip op te brengen voor wederzijdse gevoeligheden en altijd in alle redelijkheid het algemeen belang voor ogen 

te houden. 

De relatie met de politieke organen blijft een bijzonder gegeven. Ook daar spelen loyaliteit en vertrouwen, wederzijds 

begrip en respect een centrale rol.   

Voor de korpschef en een burgemeester is een optimale verstandhouding van cruciaal belang. Tussen beiden moet de 

hoogste graad van vertrouwen bestaan, een soort colloque singulier dat toelaat dat vertrouwelijke gegevens worden 

uitgewisseld, noodzakelijk voor een wederzijds goed begrip van te nemen of genomen beslissingen. De korpschef en de 

burgemeester delen goede redenen om vuistregels vast te leggen die de communicatielijnen tussen de politiezone en 

het bestuurlijke niveau strak inbedden: 

 De korpschef is het enige rechtstreekse aanspreekpunt voor de burgemeesters (incl. hun kabinet) en vice 
versa. De burgemeesters vatten geen individuele medewerkers van de politiezone maar richten zich tot de 
korpschef. Medewerkers van de politiezone richten zich evenmin rechtstreeks tot de burgemeesters maar 
doen dat via de korpschef. Enkel na overleg en in samenspraak met de burgemeester en korpschef kan hiervan 
afgeweken worden, dit voor bepaalde dossiers en/of projecten. 

 Vragen en suggesties van schepenen (informatie, samenwerking, …) voor de politiezone worden via hun 
respectievelijke burgemeester overgemaakt aan de politiesecretaris. 

 Elk contact vanuit de Kortrijkse stadsadministratie met het korps voor informatie, samenwerking, enz verloopt 
via de Veiligheidscoördinator en vice versa. In Kuurne en Lendelede staan de liaisons van de wijkposten 
hiervoor in. Dit geldt vanzelfsprekend niet voor routineuze contacten. 

 

 



 

5456 – PZ Vlas  15 

RELATIE POLITIE-JONGEREN 

De politiezone zal onderzoeken op welke wijze het korps zich meer kan engageren ten aanzien van jeugd (12 j – 25 j). 

Als tieners en jongvolwassenen in aanraking komen met de politie (in het kader van verontrustende 

opvoedingssituaties, naar aanleiding van geweld- en/of drugsfeiten, bij klachten voor overlast, etc) verdienen zij, als 

kwetsbare doelgroep, extra opvolging. We streven er naar om binnen de sociale politie medewerkers aan te trekken en 

op te leiden die specifiek focussen op minderjarigen en prille meerderjarigen over wie problematische signalen 

binnenkomen. Samen met externe partners zal voor elke individuele casus uitgezocht worden welke invalshoek de 

meeste kansen biedt op doeltreffende begeleiding. De politiezone heeft ook de ambitie om actief te investeren in de 

verstandhouding tussen het korps en de jongeren. Waar de relatie tussen beide verstoord is, willen wij aan de hand van 

onder meer dialoog proberen te bouwen aan meer respectvolle omgangsvormen. 

 

VERSTERKEN VAN DE WIJKWERKING 

De komende jaren wordt samen met de wijkinspecteurs en hun leidinggevenden nagedacht over de toekomst van hun 

afdeling. Het vroegere, vaak oubollige en clichématige imago van de ‘wijkagent’ is al sterk geëvolueerd maar we 

moeten nagaan hoe we de jobinhoud nog aantrekkelijker kunnen maken en hoe we meer kunnen tegemoet komen aan 

de weerkerende vraag naar een verhoogde aanwezigheid en aanspreekbaarheid van wijkinspecteurs op straat. Samen 

met de medewerkers wordt stilgestaan bij de werking van de dienst en bij de functieomschrijving van de 

wijkinspecteur, onder meer over de vraag of en hoe er pro-actiever zou kunnen gewerkt worden. 

 

KANSARMOEDE 

Sedert enkele jaren verschuift het criminaliteitsbeeld van zware en/of georganiseerde misdaad naar lichtere feiten die 

zich veelal situeren in de persoonlijke sfeer of tussen burgers onderling (opzettelijke slagen en verwondingen binnen en 

buiten de familie, belaging, beledigingen, aanrandingen, bedreigingen, weerspannigheid, overmatig middelengebruik, 

illegale wapendracht, etc). 

Politionele interventies concentreren zich meer en meer in sociaal zwakkere milieus met daders die kampen met 

multiproblematieken die aanleiding geven tot frustratie, agressie, geweld en vlucht in alcohol en illegale drugs. 

Een puur repressieve aanpak door politie en justitie is hier niet de goede manier. De onderliggende sociale problemen 

vragen een veel bredere aanpak, op langere termijn en met een veelheid aan uiteenlopende partners. 

De politiezone Vlas engageert zich om één van die partners te zijn en zal zich inschrijven in elk initiatief of 

samenwerkingsverband dat zich toelegt op visie- en beleidsvorming om de neerwaartse spiraal van kansarmoede te 

doorbreken. 
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BESLUIT 

De doelstellingen van het mandaat 2020-2025 zijn grosso modo tweeledig: schaven aan een hechte groep die graag komt 

werken vanuit een set gedeelde waarden en de werking optimaliseren op basis van een uitgekiende organisatie. 

Binnen 5 jaar wil ik geëvalueerd worden op het al of niet realiseren van de krachtlijnen van deze opdrachtbrief. Die evaluatie zal 

van twee kanten komen: de formele beoordeling door de daartoe bevoegde commissie maar ook de informele beschouwing die 

mijn medewerkers en ikzelf zullen maken.  Beide acht ik evenwaardig. 

Ik zal proberen mijn mogelijkheden te overstijgen om te slagen. In het volste besef dat politiewerk  niet eenvoudig is en dat ik 

met deze opdrachtbrief de lat hoog leg voor mezelf en de medewerkers. Maar veiligheid is een maatschappelijke basisbehoefte 

en wie zich engageert om die te garanderen, is het aan zichzelf verplicht om niets minder dan het beste van zichzelf te geven. 
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BIJLAGEN 

WETTELIJK KADER 

 de wet van 7 december 1998 tot organisatie van de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus 

 het Koninklijk besluit van 17 september 2001 tot de vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de 
lokale politie teneinde een gelijkwaardig minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren 

 de ministeriële omzendbrief PLP 10 van 9 oktober 2001 inzake organisatie en werkingsnormen van de lokale 
politie met het oog op het waarborgen van een gelijkwaardige dienstverlening aan de bevolking 

 de ministeriële omzendbrief van 1 december 2006 betreffende de richtlijnen tot het vereenvoudigen van 
sommige administratieve taken 

 de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt 

 het Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot de regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten 

 het Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het 
administratief en logistiek personeel van de politie 

 het Koninklijk besluit van 7 december 2001 tot de vaststelling van de formatienormen van de personeelsleden 
van de lokale politie 

 de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten 

 het Koninklijk besluit van 10 mei 2006 houdende vaststelling van de deontologische code van de 
politiediensten 

 de omzendbrief CP1 van 27 mei 2003 betreffende community policing, definitie van de Belgische interpretatie 
van toepassing op de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus 

 de ministeriële omzendbief CP2 van 3 november 2004 betreffende het bevorderen van de 
organisatieontwikkeling van de lokale politie met als finaliteit een gemeenschapsgerichte politiezorg 

 de omzendbrief CP3 van 29 maart 2011 betreffende organisatiebeheersing in de geïntegreerde politie, 
gestructureerd op twee niveaus 

 de omzendbrief CP4 van 11 mei 2011 betreffende het genegotieerd beheer van de publieke ruimte voor de 
geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus 

ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN 

De opdrachtbrief is in overeenstemming met het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 dat volgende prioriteiten vastlegt:  

 Cybercrime - Informaticacriminaliteit 

 Drugscriminaliteit - gerelateerde overlast 

 Woninginbraken 

 Fietsdiefstal 

 Bestuurlijke handhaving 

 Intrafamiliaal geweld 

 Verkeer  

 

 

 

 


