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onze partners

Het projectteam heeft een reeks
vragenlijsten ontwikkeld over diversiteit en
human resources in de politieorganisatie
en/of ervaringen met de Belgische
klachtenmechanismen.

De enquêtes zijn nog open en we zijn op
zoek naar verdere bijdragen. 

Je  kan de surveys op onze website
terugvinden. 

Hoe kunnen we de politie diverser maken?
Is er ruimte voor verbetering van de 

Als eerste stap binnen het project hebben we
verslagen van goede praktijken opgesteld met
inspiratie uit de Belgische, Europese en zelfs mondiale
context rond de volgende vragen:

1.
2.

       huidige klachtenmechanismen?
    3. Wat voor soort community policing initiatieven 
       zijn het nastreven waard?

Je  kan de goede praktijken hier vinden.

goede praktijken            surveys
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INTRODUCTIE
Dit is de eerste nieuwsbrief die verschijnt in het kader
van het project 'Community Policing without Borders',
een project dat wordt gefinancierd door het
programma Rechten, gelijkheid en burgerschap van de
EU (2014-2020). 

De algemene doelstelling van dit project is om de
politie te inspireren over hoe racisme en discriminatie
binnen de politie en tegenover migranten aan te
pakken.

Meer informatie over ons project vindt u
 op onze website:

1. Verbetering van het personeelsbeleid en de -
procedures binnen de politie

2. Verbetering van de kwaliteit van bestaande
klachtenmechanismes 

3. Verbetering van gemeenschapspolitie en het
vertrouwen verbeteren tussen
migrantengemeenschappen en politie 

4. Bevordering van transnationale uitwisseling
tussen belanghebbenden op lokaal, nationaal en
Europees niveau 
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Dit project wordt gefinancierd door het
Programma Rechten, Gelijkheid en
Burgerschap van de Europese Unie (2014-2020)

Vergeet niet om ons te volgen!

@IOMBelgiumLuxembourg

IOM Belgium and Luxembourg

@IOMBeLux

https://belgium.iom.int/community-
policing-without-borders
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partner in the
spotlight:

politie zone
antwerpen
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V: Waarom neemt PZ Antwerpen deel aan dit project?
A: Dit project sluit goed aan bij ons eigen diversiteitsbeleid, met een interne en
externe focus. Binnen onze dienst diversiteit zijn we steeds op zoek naar
nieuwe goede praktijken, en de opgesomde praktijkinitiatieven uit binnen- en
buitenland zijn dan ook interessant. We kennen daarbij de andere politiezones
van dit project goed omdat we al hebben samengewerkt, bijvoorbeeld rond
'professioneel profileren'. Deze uitwisseling, gecombineerd met een frisse blik
en de expertise van de andere betrokken organisaties, maakt het fijn en
boeiend!

studiebezoeken

Het Independent Office for Police Conduct van
Engeland en Wales, over klachtenmechanismen;
Irene Afful, oprichter van het Phoenix  Leadership
Programme, over diversiteit en behoud van
politiemensen uit ondervertegenwoordigde groepen;
De gemeentepolitie van Lissabon, over community
policing.

IOM organiseerde met succes drie digitale studiebezoeken 
met de volgende sprekers en partners:

1.

2.

3.

Het diversiteitsbeleid 'Politie voor Iedereen';
De klachtenbehandeling van de Nederlandse
politie;
Second Wave Gouda, een community policing
methode om de politie en jongeren dichter bij
elkaar te brengen.

Alle projectpartners brachten een bezoek aan 
Rotterdam om meer te leren over:

Stuur ons een e-mail als u de verslagen/opnames van
de studiebezoeken wilt ontvangen.

V: Welke inspirerende CoP-initiatieven voert PZ Antwerpen al uit?
A: Er bestaan al heel wat initiatieven rond gemeenschapsgerichte politiezorg in Antwerpen. Een voorbeeld is de functie
als aanspreekpunt voor verschillende sleutelfiguren in gemeenschappen/organisaties of de inzet van
bemiddelingsteams bij evenementen, manifestaties, religieuze feestdagen, en meer. Er is ook een belangrijke focus
naar jongeren, bv. door dialoog aan te gaan, hen te informeren over hun rechten, ... Daarbij ontvangen we vaak
inburgeraars tijdens hun cursus om op een positieve en laagdrempelige manier kennis te maken met politie
Antwerpen. Deze opsomming is zeker niet exhaustief...

V: Wat vind je het interessantste onderdeel van dit project?
A: De uitwisselingen met politiezones in het buitenland zijn zeer interessant. Het valt op dat de meeste zones toch een
gelijkaardige aanpak hanteren en ook tegen dezelfde vragen aanlopen. Dan is het nuttig om te horen hoe ze hier
concreet mee aan de slag gaan. 

CoP Nieuwsbrief Eerste Editie



09.00-9.30: Walk-in participanten
9.30-10.00: Officiële verwelkoming & introductie van
het CoP project 
10.00-11.00: Presentatie: inspirerende praktijken
diversiteit binnen de politie & klachtenmechanismen 
11.00-11.30: Koffiepauze
11.30-12.00: Presentatie: inspirerende praktijken
Community Policing initiatieven
12.00-12.30: Presentatie politie partners
12.30-14.00: Lunch Pauze
14.00-15.30: Werkgroepen: themagebonden debatten
15.30-16.00: Koffiepauze
16.00-16.45: Plenaire discussie: voorstellen van
conclusies
16:45-17.00: Officiële slotceremonie

Wat staat er te wachten?

CoP NewsletterCoP Nieuwsbrief

manos
premier, 

chaussée de
charleroi 100, 
1060 Brussels

Agenda 14 okt 2021 

Reflectiedag

REGISTREER HIER

Plekken zijn gelimiteerd!
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