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Drie nieuwe opleidingen voor de agenten van de zone Brussel HOOFDSTAD Elsene
Brussel, 10 maart 2015 – De politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene investeert dit jaar 100.000 euro in
de opleiding van haar personeel. Daarnaast worden drie nieuwe opleidingen aangeboden, gericht op
de naleving van de mensenrechten, het opsporen en voorkomen van radicalisering en het verbeteren
van de relatie tussen de politie en de bevolking.
Het personeel van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene (PolBru) moet zich voortdurend aanpassen
aan een permanent evoluerende stedelijke omgeving. Daartoe worden twee nieuwe opleidingen
georganiseerd. De eerste opleiding richt zich op de naleving van de mensenrechten, de tweede
opleiding kadert binnen het opsporen en voorkomen van elke vorm van radicalisering.
De opleiding « Naleving van de mensenrechten » werd ontwikkeld in samenwerking met het
Interfederaal Gelijkekansencentrum, het FESU (Europees Forum voor Stadsveiligheid), de federale
politie en de Kazerne Dossin (Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en
Mensenrechten).
Deze opleiding moet een verplicht traject worden voor het voltallig personeel van de zone, namelijk
meer dan 2.600 personen, die binnen de zes jaar deze opleiding zullen hebben voltooid. Deze vorming
omvat drie niveaus:
‐ het wettelijk kader inzake diversiteit: de wetten betreffende racisme, xenofobie en homofobie
worden opnieuw in herinnering gebracht, alsook de wetgeving ter bescherming van kwetsbare
groepen;
‐ het gedrag: welke houding moet worden aangenomen voor elke situatie waarmee men op het
terrein geconfronteerd kan worden;
‐ de praktijk: de vaardigheden, die moeten worden verworven, het ethisch kader voor de
waarden en de omkadering van het personeel op het terrein, die door de zone gedragen
worden, zullen opnieuw worden aangehaald.
De opleiding « COPPRA » staat voor ‘Community policing and prevention of radicalisation’ en richt zich
in de eerste plaats op de interventieteams en de wijkagenten die eerstelijnstussenkomst bieden en die
in nauw contact staan met de bevolking. Deze opleiding wordt georganiseerd door PolBru, in
samenwerking met de federale politie en de G.I.P. (Gewestelijke en Intercommunale Politieschool) en
moet de agenten alert maken in het opmerken van radicalisering vanaf de eerste tekens ervan en onder
welke vorm ook. De opleiding legt een bijzondere nadruk op de krachtlijnen, eigen aan de zone,
ondermeer het respecteren van de mensenrechten en het verdedigen van de democratische waarden.
Officieel gaat deze opleiding van start in 2015 voor de interventieteams. Een succesvolle sessie voor de
korpschef en de korpsleiding werd reeds georganiseerd in 2014.

Daarenboven werkt de zone nauw samen met de preventiedienst van de Stad, de vzw BRAVVO, op
niveau van opsporing van radicalisering vanaf de eerste tekenen ervan. Binnen dit kader heeft de
verantwoordelijke voor het project radicalisering van de vzw de afdelingschefs van de districten ten
gronde opgeleid.
De opleiding IMPULSE wordt ontwikkeld door PolBru. Het kadert binnen het project IMPULSE, gedragen
door het Europees Forum voor Stadsveiligheid (FESU). Deze opleiding richt zich tot het personeel, dat
rechtstreeks in contact staat met de burger. Er wordt gestreefd naar het verbeteren van de relatie
tussen politie en bevolking. Deze opleiding zal georganiseerd worden in september 2015. De
deelnemers zullen fictieve video’s bekijken, die situaties in beeld brengen waarin de reactie van de
politie in contact met de bevolking als expliciet ongepast wordt beschouwd. De deelnemers zullen op
deze beelden moeten reageren door de problemen te identificeren en hiervoor geschikte oplossingen te
vinden. Dankzij financiering door de Europese Gemeenschap kunnen vandaag, in het kader van het
project IMPULSE, reeds vier videocapsules worden opgenomen. Elke capsule zal van toelichting worden
voorzien en zal worden geanalyseerd met het oog op het aanwijzen van deontologische en wettelijke
kenmerken, eigen aan de in beeld gebrachte situaties.
Een opleiding om beter te « begrijpen en beschermen »
In Brussel worden de agenten op het terrein geconfronteerd met zeer uiteenlopende situaties. Hun
diensten omvatten ondermeer de omkadering van manifestaties, het onthaal van vips, en ook het
buurtwerk in het hart van de wijken. Deze vaststelling toont aan dat het van essentieel belang is dat ze
aangepaste opleidingen kunnen volgen, die hen de juiste voorbereiding geven om doeltreffend te
kunnen reageren op elk van deze situaties.
« Wij willen aan de agenten alle instrumenten, alle kennis en vaardigheden ter beschikking stellen, die
ze nodig hebben om hun werk efficiënt te kunnen uitoefenen binnen hun specifieke stedelijke
omgeving. De verwachtingen van de burgers en de uitdagingen die eigen zijn aan de verschillende
wijken van de stad, evolueren constant. Het is daarom noodzakelijk dat de agenten over de nodige
middelen beschikken om doeltreffend te kunnen optreden. Permanente vorming zal hen die middelen
aanreiken» verklaart Yvan Mayeur, Burgemeester van de Stad Brussel.
Elk jaar organiseert de politiezone verschillende opleidingen, om haar personeel in staat te stellen haar
werkmethodes uit te breiden. Dit komt hun opdrachten van openbare dienst rechtstreeks ten goede.
Deze opleidingen worden ofwel aan het voltallig personeel, ofwel aan interne doelgroepen aangeboden.
Ze worden zelfstandig of in samenwerking met de federale politie georganiseerd. In 2015 worden naast
de verplichte theoretische opleidingen en trainingen in geweldbeheersing, verschillende andere
opleidingen aangeboden:
‐

opleiding inzake diversiteit en onthaal van burgers, aangeboden aan 180 personeelsleden aan
het onthaal;

‐
‐
‐

welzijn op het werk, voor 100 leidende officiers;
eerste hulp, aangeboden aan 30 personeelsleden van de Directie interventies en de Anti‐overval
brigade;
training inzake handhaving van de openbare orde voor 300 personeelsleden van de Directie
interventies.

« De buurtactiviteit van de politie wordt voor de bevolking steeds belangrijker. Luister‐ en
communicatievaardigheid, kennis van het terrein en van de verwachtingen van de burgers zijn
essentiële vaardigheden om aan de bevolking een kwalitatieve dienstverlening te kunnen aanbieden»
besluit Guido Van Wymersch, Korpsoverste van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene.
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