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CommunicatiebeleidsplanCommunicatiebeleidsplan

““Een aanzet tot een Een aanzet tot een 
coherent communicatieplancoherent communicatieplan””

Politiezone Politiezone ScheldeSchelde--LeieLeie

Pascal MAESPascal MAES
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2. Huidige situatie2. Huidige situatie
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Gezamenlijk 1 1 BELEID Bestuurlijke politie externe commu Parlementaire vragen-statistieken 1 1
Gezamenlijk 1 0 BELEID Dienstverlening externe commu Kranten : informeren over de actualiteit 1 1
Gezamenlijk 1 1 BELEID Dienstverlening externe commu Pers: Vragen omtrent gebeurtenissen 1
Gezamenlijk 0 1 BELEID Dienstverlening externe commu Politie-info : jaarlijks verslag van de werking PZ 1 1 1
Schelde-Leie 0 1 INTEGRATIE/COÖRDINATIE DIENSTEN AktieplanInbraken externe commu Inbraakpreventie (artikels,website,voordrachten) 1 1
Schelde-Leie 0 1 INTEGRATIE/COÖRDINATIE DIENSTEN AktieplanInbraken externe commu Infobrochure/flyer TPA 1 1
Schelde-Leie 0 1 INTEGRATIE/COÖRDINATIE DIENSTEN AktieplanMilieu externe commu Infobrochure/flyer recycleren & afvalverwerking 1 1
Schelde-Leie 0 1 INTEGRATIE/COÖRDINATIE DIENSTEN AktieplanVerkeer externe commu Aankondiging ter plaatse van snelheidscontrole 1 1
Gezamenlijk 1 1 INTEGRATIE/COÖRDINATIE DIENSTEN AktieplanVerkeer externe commu Feedback m.b.t. uitgevoerde Ctl, verkeerscommissie 1 1
Schelde-Leie 0 1 INTEGRATIE/COÖRDINATIE DIENSTEN AktieplanVerkeer externe commu Resultaten uitgevoerde controle ter plaatse 1 1
Schelde-Leie 0 1 INTEGRATIE/COÖRDINATIE DIENSTEN AktieplanVerkeer externe commu Snelheidsinformatieborden 1 1
Schelde-Leie 0 1 INTEGRATIE/COÖRDINATIE DIENSTEN AktieplanVerkeer externe commu Verkeerspreventie 1 1
Schelde-Leie 0 1 INTEGRATIE/COÖRDINATIE DIENSTEN Gerechtelijke politie externe commu Autogravering 1 1
Gezamenlijk 0 1 INTEGRATIE/COÖRDINATIE DIENSTEN Gerechtelijke politie externe commu Fietsgravering 1 1
Schelde-Leie 0 1 INTEGRATIE/COÖRDINATIE DIENSTEN Gerechtelijke politie externe commu Flyer " Diefstal met list" 1 1

EXTERNE COMMUNICATIE INK-managementsmodel
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3. Aard communicatie3. Aard communicatie

AARD interne 
communicatie 

% Freq 

Bestuurlijke politie 30,27 % 
Gerechtelijke politie 36,69 % 
Verkeer 3,02 % 
Personeel 13,58 % 
Logistiek 5,36 % 
Financiën 7,00 % 
Vergadering 1,65 % 
Andere 2,42 % 

 
Vergadering 

2%

Financiën 7% Andere 2%

Gerechtelijke 

politie 37%
Verkeer 3%

Bestuurlijke 

politie 30 %

Logistiek 5%

Personeel 14%

 

 

AARD externe 
communicatie 

% Freq 

AktieplanFamGeweld 0,24 % 
AktieplanInbraken 5,55 % 
AktieplanMilieu 0,05 % 
AktieplanOverlast 1,65 % 
AktieplanVerkeer 2,13 % 
Andere 0,29 % 
Behoeftenbepaling 0,00 % 
Bestuurlijke politie 0,48 % 
Dienstverlening 44,74 % 
Gerechtelijke politie 36,16 % 
Vergadering 0,25 % 
Verkeer 8,46 % 

 

Gerechtelijke 

politie 36%

Aktieplannen 

10% Dienstverlening 

44%

Andere 1%
Verkeer 9%

 

 

Huidige
Informatie-
doorstroming
& communicatie



3

4. Cultuur : interne bevraging4. Cultuur : interne bevraging

Interne bevraging

Publieksvriendelijkheid
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a. de openingsuren van het hoofd/wijkcommissariaat

b. deskundige informatieverstrekking

c. de ontvangstruimte voor het publiek is voldoende

comfortabel

d. vriendelijk en gedienstelijk onthaal of optreden

e. wachttijd onthaal beperkt tot een redelijke termijn

f. de zaak wordt ter harte genomen door dienstdoende

politieman of -vrouw

politieman/-vrouw wordt meegedeeld

h. de privacy van de burger wordt voldoende gerespecteerd

i. er wordt gevraagd aan de burger of hij/zij een afschrift

j. de telefonische contacten met de inwoners

k. snelheid waarmee mensen geholpen worden

l. de volledigheid van de informatie die op vragen van de

m. de politie is voldoende aanwezig in het straatbeeld

n. de politie is voldoende contacteerbaar

Goed

Niet Goed

Onwetend/Ongeldig
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5. Cultuur : Interne bevraging5. Cultuur : Interne bevraging

  Interne communicatie          
  Analyse van de antwoorden
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3. Uitwisseling beleidsinformatie
b innen eigen dienst

4. Uitwisseling informatie m.b .t. werking
van diensten b innen eigen dienst

5. Uitwisseling informatie betreffende
taakinformatie binnen eigen dienst

7. Uitwisseling beleidsinformatie met
andere diensten

8. Uitwisseling informatie m.b .t. werking
van diensten met andere diensten

9. Uitwisseling informatie betreffende
taakinformatie met andere diensten
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6. SWOT 6. SWOT -- analyseanalyse

SterktenOpportuniteiten

Bedreigingen Zwakten

INTERNEXTERN

+

-
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E-loket
GIS-toepassingen
Informatietechnologie
Kennismanagement
E-government
Gemeentelijk veiligheidsbeleid

Afzijdig bij ontwikkelingen
Voldoende budget ?
Uit mekaar groeien politie 
en gemeente

Permanente scanning ?
Feedback omtrent werking
Aanpak veiligheidsproblemen
Ontbrekende informatie
Ondersteunende informatie ?
Informatie-uitwisseling
Knelpunten en cultuur 

Bevolkingsenquête
Politie-info
Website
Mate geïnformeerd zijn
Moderne kanalen

7. Gewenste situatie7. Gewenste situatie

Interne bevraging         
  Mate van interesse om deel te nemen aan verbetering van de interne communicatie
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* het  in vraag stellen en bijwerken van de huidige mission statement

* betrokken worden bij de voorbereiding en uitvoering ZVP (oa bij
opstellen akt ieplannen)

* meewerken aan het  uitschrijven van de processen (oa
tussenkomsten, onthaal, …)

* meewerken aan het  uitschrijven van een communicat iestructuur die
de samenwerking tussen de teams bevordert

* het  meewerken aan een instrument om opleidingen te beheren

* het meewerken aan een instrument om informat ie te beheren

* het  uitwerken van een instrument om de waardering van bevolking en
autoriteiten te beheren

* het uitwerken van samenwerkingsverbanden in de polit iezorgregio
141

nauwelijks

in mindere mate

in ruime mate

in belangrijke mate
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8. Knelpunten8. Knelpunten BeleidBeleid

Overleg Overleg 
externe partnersexterne partners

BehoeftenbepalingBehoeftenbepaling & & 
ResponsabiliseringResponsabilisering

medewerkersmedewerkers

Imago politiezone     &Imago politiezone     &
Ondersteuning medewerkersOndersteuning medewerkers

Actief betrekken partnersActief betrekken partners
& netwerken& netwerken

Externe oriExterne oriëënteringntering

VerantwoordingVerantwoording
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BevolkingsenquêteBevolkingsenquête

StuurbordStuurbord
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10. Conclusie10. Conclusie

Duidelijk en permanent beeld behoeften en Duidelijk en permanent beeld behoeften en 
verwachtingen bevolking.verwachtingen bevolking.

Verbeteren van het imago van de politiezone.Verbeteren van het imago van de politiezone.

Actief betrekken van de bevolking bij de Actief betrekken van de bevolking bij de aanaan--
pakpak van onveiligheidvan onveiligheid


