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Ondersteuning op het 
terrein
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Core-business

• Coaching (on the job) / samen werken / Management by 

walking around  

• Hoeveel werkelijk op straat ?

• “managers” en “coördineren”

• Rapport comité P

• Technische middelen

• Laagste graden/weinig anciënniteit 

• De « anciens » soigneren 

• Er dient een serieuze mentaliteitswijziging te komen waarbij 

de mensen op het terrein echt worden gecoacht en waar 

leidinggevenden op het terrein werkelijk de leiding nemen.

In Nederland is er op dat gebied een totaal andere 

mentaliteit.
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Geweld tegen politie
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“Strengere en effectievere straffen”

•De heer Remkens, Nederlands Minister van Binnenlandse 

zaken vatte het zo samen :

“Blijf met je poten van onze mensen af, 

of je zult het je nog lang bezuren.”
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Rol verschillende actoren in de globale aanpak :

•Justitie;

•Bestuurlijke overheid;

•Politiechef.

Onterechte klachten
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• Comité P en AIG

• 86,6% onterecht – capaciteit 

• Bemiddelingsprocedure - misverstanden

• Simpele overtreders tot zware beschuldigingen

• Poging om zowel in carrière als privé te treffen

• Drempel is laag

• Deze klachten wegen sterk op de gemoedstoestand en 

motivatie van de politieman op het terrein.

• Sensibiliseren bevolking

• Sterk signaal bij misbruik controlediensten

»9

Mistoestanden en 
graaicultuur
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Mistoestanden

Onder mistoestanden verstaan wij:

�een schending van wettelijke of reglementaire 

voorschriften of beleidsregels;

�het in het gevaar brengen van het welzijn van het 

personeel;

�een onbehoorlijke wijze van handelen of juist niet 

handelen, waardoor het goed functioneren van de 

Politiedienst in het gedrang komt.
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Graaicultuur

• Werd aangekaart in de media door overheid zelf …

• Ten onrechte werd de politieman op straat geviseerd;
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Rol deontologische commissie

• Zichtbare bijdrage ?

• Expertise en adviespunt

Proactief voorkomingsbeleid

• Voorbeeldfunctie (zie ook media aandacht) 

• Sensibiliseren leidinggevenden 

• Meldpunt
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Relatie vakorganisatie -
overheden
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• Woord

• Afspraken naleven

• “Spelletjes”

�Strijd, 

�spanningsveld, 

�confrontatie, 

�oppositie, 

�macht versus gezag ?
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Rol in de media 
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Terrein, publiek, journalistiek.

• Belangrijke verantwoordelijkheid;

• Publieke opinie wordt vaak onderschat,  

• Perceptie, opiniemaker;

• Effect van “geen commentaar”;

• Basisconcept van een "excellente politiezorg : 

"Transparantie en verantwoording”;

• Personeel steunen;

• Niet enkel goed nieuws brengen, maar ook 

mistoestanden streng durven veroordelen;
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Voorbeeld reportage volt : 
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Eerlijk en geloofwaardig.

• “Politiebazen op cursus bij Donald Muylle” (hln 
0/10/2013)

• Wat kunnen politiemensen leren van Donald Muylle ?
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