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HOOG OVERLEGCOMITE 
 
Op 25 juni 2014 vond het hoog 

overlegcomité 127 plaats met volgende 

agendapunten. 

 

– Vincent Gilles – Vincent Houssin 

 

 

STAGE UNIVERSITEITSSTUDENTE 
BIJ DE WPR (VERVOLG HOC 126) 
 

VSOA Politie agendeert dit punt opnieuw 

omdat wij nog steeds geen risicoanalyse 

hebben gekregen in verband met de stage van 

een universiteitsstudente bij de WPR, 

niettegenstaande de vertegenwoordiger van 

DAH zeker was dat de werkgever een 

risicoanalyse had gemaakt.  De Dir Wegpolitie 

(M. Jonniaux) erkent dat er geen risicoanalyse 

werd gemaakt maar enkel een werkpostfiche. 

De Dir zegt dat dit in de toekomst niet meer zal 

gebeuren. De voorzitter stelt ook voor om de 

bestaande nota over de inzet van studenten bij 

de diensten van de federale politie aan te 

passen op bepaalde punten. De aanpassingen 

worden aan ons meegedeeld. 

 

STAND VAN ZAKEN 
RISICOANALYSE WPR OOST-
VLAANDEREN 
 

De Dir Wegpolitie geeft een stand van zaken 

over de psychosociale risicoanalyse. De 

risicoanalyse van de verkeerspost Wetteren is 

voltooid. Het is nu wachten op de resultaten. 

Volgens de Dir is de personeelsbezetting 

binnen de WPR Oost-Vlaanderen met 12 % 

gestegen t.o.v. het jaar 2013. 

VSOA Politie vraagt naar de gebruikte 

methodiek van de gevoerde risicoanalyse. De 

dienst CG/WB gebruikte de Sobane methode 

met participatieve groepsgesprekken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het personeel werd meegedeeld dat een individueel gesprek 

buiten de gevoerde risicoanalyse steeds mogelijk was. VSOA 

Politie had destijds aangedrongen op individuele gesprekken en de 

overheid ging hiermee akkoord. Mensen die ziek thuis zijn omwille 

van mogelijke psychosociale redenen werden helaas niet 

bevraagd. Wij hopen dat tijdens de groepsgesprekken ieder 

personeelslid ongeremd zijn mening heeft kunnen uiten. 

VSOA Politie vraagt wanneer de resultaten op het plaatselijk BOC 

worden gebracht.  Deze zouden klaar zijn tegen september. 

 

DRIE GROENE LICHTEN PROCEDURE 

 
DGS heeft een handleiding gemaakt voor de drie groene lichten 

procedure in het kader van het aankoopbeleid. CG/WB legt 

momenteel de laatste hand aan deze handleiding om ze tegen 

september 2014 te finaliseren. Wij vragen om de nota van 2010 

aangaande deze procedure te integreren in de handleiding. 

 

 

WEGING FUNCTIES DIRECTEUR EN 
DEPARTEMENTSHOOFDEN CG/WB 
 
VSOA Politie gaat akkoord met de weging maar vraagt de plaatsen 

niet vacant te verklaren voor de dienst in plaats gesteld is onder de 

vorm die overeen werk gekomen op het HOC. 

 

MAALTIJDEN BIJ GROTE EVENEMENTEN 
 
De adviseur van de CG heeft mail gestuurd naar alle Dirco’s om 

toe te zien op het welzijn van het personeel tijdens grote 

evenementen.  
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Wij vinden het jammer dat wij geen concreet 

antwoord krijgen. Wij hadden voorgesteld dat 

de Dirco ter plaatse ging kijken of alles 

volgens de afspraken en het operatieorder 

verliep. VSOA Politie zal onmiddellijk 

reageren indien er zich problemen voordoen. 

 

PREVENTIEADVISEUR BIJ GROTE 
EVENEMENTEN 
 

CG/WB kan bij ieder groot evenement geen 

preventieadviseur ter plaatse sturen. Het 

commando van deze evenementen is vaak in 

handen van de lokale politie. De diensten van 

de federale politie leveren versterking. VSOA 

Politie vraagt nogmaals naar de stand van 

zaken in het dossier van de 

gehoorbescherming. 

 

HET WEERHOUDEN VAN 20 
EERSTE KANDIDATEN BIJ 
SELECTIES 
 

Wegens het groot aantal kandidaten voor 

bepaalde  functies   wenst  de   selectiedienst 

 

 

de eerste 20 kandidaten te weerhouden. 

Deze beslissing ontneemt de kansen van de 

andere geslaagden. De overheid zal een 

advies hiervoor vragen aan DSJ. 

 

LEERSTOF VOOR DE SOCIALE 
PROMOTIE 
 
VSOA Politie stelt vast dat de leerstof niet is 

aangepast aan het niveau van de kandidaten 

voor de functies C en B. Wij hebben de 
overheid tijdens het laatste examen hierop 

gewezen. 

 

 

GECERTIFICEERDE OPLEIDING VOOR 
DUITSTALIGEN 
 

De opleiding voor niveau C en D vindt plaats op 22, 23 en 24 

september 2014. 

 

SAMENVALLEN VAN DATUM GECERTIFICEERDE 
OPLEIDING EN EXAMEN SOCIALE PROMOTIE 
VOOR FRANSTALIGEN 
 
De gecertificeerde opleiding werd uitgesteld ingevolge 

overmacht. Het probleem is ondertussen geregeld. 

 

BRIEF VAN FOD WASO 
 

VSOA Politie heeft geen opmerkingen. 


