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STUDIEDAG “POLITIE EN 

GEESTELIJKE 

GEZONDHEIDSZORG:

GEDEELDE ZORG(EN)

Organisatie en denken van de 

politie - ervaringen vanuit 

LOKALE POLITIE - PZ ARRO IEPER

Wie ben ik?
• Sinds 2002 => korpschef PZ Arro

Ieper

• Voordien: district Veurne (1985) en 
Ieper (1995 - schaalvergroting)

• Evolutie in politioneel denken
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Genegotieerd beheer van de 
openbare ruimte

Genegotieerd beheer – ook met renners, 
koersorganisatie en landbouwers dank zij 
goede informatie, goede afspraken, goede 
begeleiding en goede wil van alle partijen…
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1O gemeenten in 1 politiezone

In cijfers…

Inwoners : 128000 

Oppervlakte : 642 Km²

221 operationele leden – 42 burgermedewerkers

Zonaal Veiligheidsplan 
• Nationaal veiligheidsplan
• Zonale veiligheidsraad
• Per politiezone: lokaal veiligheidsplan

– Keuze prioriteiten: strategische 
doelstellingen – operationele 
doelstellingen

– Inschrijving in NVP: ondermeer 
solidariteitsmechanisme (onder druk 
wegens  terreurdreiging en 
vluchtelingenproblematiek)

– Kerntaken
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Denkkader

• Integrale veiligheid
• Excellente politiezorg

– Gemeenschapsgerichte politiezorg

– Informatiegestuurde politiezorg

– Volgens principes van optimale 
bedrijfsvoering

– Voor verschillende belanghebbenden

– Opdeling in vijf organisatiegebieden

– Volgens principe van de vijf 
maatregelen van maatschappelijke 
veiligheid

Denkkader
• Gemeenschapsgericht:

– Externe oriëntering

– Probleemoplossend werken

– Partnership

– Verantwoording afleggen

– Bekwame betrokkenheid

• Groeifasen
– 5 ontwikkelfasen:

– Activiteit -, proces,- systeem-, keten-
en transformatie georiënteerd

• Proces van continu verbeteren

Denkkader - schema
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Kennismaken met…

HISTORIEK

• Vroeger bestonden er 3 
politiediensten:

• DE RIJKSWACHT
• DE GEMEENTEPOLITIE
• DE GERECHTELIJKE POLITIE
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Politiehervorming

• Gevolg aan de zaak DUTROUX 
werd de politie hervormd.

• Sedert 2002 bestaat er een 
geïntegreerde politie op twee 
niveaus:

• DE LOKALE POLITIE
• DE FEDERALE POLITIE

Hoe herken je ze?

FEDERALE POLITIE
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FEDERALE POLITIE

• Bestaat ondermeer uit: 
wegenpolitie, spoorwegpolitie, 
scheepvaartpolitie,opleidingscentra, 
federale recherche, labo, 
steundiensten, gespecialiseerde 
diensten, cavalerie….

• Subsidiair, ondersteunend en 
gespecialiseerd

LOKALE POLITIE

BASISPOLITIEZORG – functionaliteiten

• Wijkwerking
• Onthaal
• Interventie
• Politionele Slachtofferbejegening
• Lokale opsporing en lokaal onderzoek
• Handhaving openbare orde
• Verkeer
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Wijkinspecteurs

Jong geleerd……..



7/11/2016

9

Interventie ( 24/24 uur op 
terrein)

• Patrouille
• Dringende Tussenkomsten
• Brand, ongeval, inbraak, IFG, …

Bereiken via…
• Noodnummer 101 of 112?
• 057 230 500
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Interventies
• Tussenkomsten bij Intrafamiliaal Geweld

– Samenwerkingsprotocol met registratie van 
engagementen van de verschillende 
betrokken partijen

• Tussenkomsten bij Onrustwekkende 
Verdwijningen
– Aanwezigheid van diverse instellingen op 

grondgebied van de politiezone;

– Verschuiving residentieel naar ambulante 
zorgverstrekking

– Intentieverklaring tot samenwerking inzake 
verdwijningen

Interventies
• Tussenkomsten bij Intrafamiliaal Geweld

– Aanduiding contactpersonen en proces

– Overlegmomenten tussen de betrokken 
partners in de casussen

– Regierol

– Inschakeling van geëngageerde 
politiemensen voor verder opvolging

• Tussenkomsten bij Onrustwekkende 
Verdwijningen
– Voorbereide dossiers in de instelling met 

relevante informatie (Tf/GSM, foto, IK, 
bankdocumenten, gekende adressen,…)

Interventies – knelpunten 
politie en zorgsector

• Permanentieregelingen – beperkte 
bezetting

• Beschikbare informatie
• Accuraatheid  en relevantie van de 

beschikbare informatie
• Bruikbaarheid van informatie
• Problematiek beroepsgeheim
• Toename agressieproblematiek

– Campagne “respect” (politie-ziekenhuis)
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Lokale Recherche

Lokale Recherche

Gespecialiseerde 
steundiensten lokale politiezone 

Arro Ieper

• Milieu
• Wapens
• Verkeer
• Zorgteam

• Preventie
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Milieu

Wapens

• Wapenwetgeving

Wapens

• Bewapening politieinspecteur
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Verkeersdienst

• Niet enkel

• Maar ook

Zorgteam

• Slechtnieuwsmelding
• Psychologische begeleiding en 

bijstand
• Ondervragen minderjarigen
• Videoverhoren
• Inzet bij VOS-situaties
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Preventie-adviseurs

Preventiecampagnes
samen met Preventiediensten 

gemeenten en Scholenoverleg

Extra: 

Burgerinitiatieven 

sedert 1994
Onze zone is bijzonder actief in het kader van de 

BuurtInformatieNetwerken

SAMEN ZORGEN WE

VOOR MEER VEILIGHEID !
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Beeldvorming politie-inspecteur

Meer en beter blauw op straat op 
het juiste ogenblik

Gedeelde zorg
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Belangrijke wettelijke 
bepalingen terzake

• Strafwetboek – Art 458 en 458 Bis
Beroepsgeheim

• Strafwetboek – Art 422 Bis –
Schuldig verzuim

• Begrip “noodtoestand”
• Begrip “meldingsplicht”

Juridisch kader
• Wet op het PolitieAmbt

– Art 14 – verplichting van elke 
politieambtenaar om bijstand te verlenen 
aan personen in gevaar

• Wet op de Geïntegreerde Politie 

• Wetboek van Strafvordering – Art 29

Juridisch kader
• Bijzondere Wettelijke bepalingen 

(OCMW Wet, Decreet integrale 
Jeugdhulp, Decreet Algemeen 
Welzijnswerk,…

• Circulaires van het parket-generaal
(Rnr 7/2016 – wijzigingen aan het 
Decreet Integrale Jeugdhulp ingevolge 
het Mozaïekdecreet)
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Hindernis of opportuniteit
• Beroepsgeheim

– Gedeeld en gezamenlijk 
beroepsgeheim

– Interpretatiemogelijkheden

– Aspect vertrouwen

– Aandacht voor informatievervorming

• Begrip Patiëntenzorg
• Begrip Politiezorg

– Van eng naar breed

– Discussie over kerntaken politie

– Problematiek beschikbare capaciteit

Hindernis of opportuniteit
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Hindernis of opportuniteit
• Investeren in casusoverleg, niet alleen 

binnen hulpverlening maar ook tussen 
politie/justitie en hulpverlening
– Wettelijk kader

– Randvoorwaarden
• Rol en profiel van deelnemers
• Wanneer en hoe kan informatie gebruikt 

worden

– Belangenafweging

– Defensieve of constructieve houding?


