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83 Gentse flikken leggen eed af

Op dinsdag 13 november 2018 legden 83 Gentse flikken de eed af, onder hen 31

vrouwen en 52 mannen. Het gaat om 72 'operationelen' en

11 burgerpersoneelsleden. De nieuwe Gentse flikken legden de eed af in de

Pacificatiezaal van het Gentse stadhuis, onder het toeziend oog van hun

respectievelijke diensthoofden, korpschef Filip Rasschaert en burgemeester

Daniël Termont.

Samenstelling

Ook dit jaar worden niet alleen de operationele diensten uitgebreid, maar is er ook aandacht

voor de administratieve en logistieke ondersteuningsdiensten. Door extra in te zetten op deze

diensten kan de ingeslagen weg naar meer blauw op straat bewandeld blijven worden.

 

De eedafleggers hebben verschillende graden:

⏲



3 commissarissen (CP)

8 hoofdinspecteurs (HINP)

61 inspecteurs (INP)

2 consulenten (CNT)

1 maatschappelijk assistent

1 ICT-consulent

7 assistenten (ASS)

 

De eedafleggers gaan aan de slag bij verschillende diensten en directies:

Directie Operaties: 77

Dienst Gespecialiseerde Ondersteuning: 2

Dienst Informatie-, Analyse- en Kennisbeheer: 3

Dienst Maatschappelijke Zorg: 1

Dienst Operationele Acties: 7

Dienst Zonale Sturing: 2

Interventiedienst: 34

Lokale Recherchedienst: 1

Verkeersdienst: 7

Wijkdienst: 20

Directie Beheer: 6

Dienst Financiën en Middelen: 1

Dienst Human Resources: 4

Dienst Informatie- en Communicatietechnologie: 1

#altijdnabij

Het Gentse korps blijft investeren in haar personeel: vorig jaar legden 52 personeelsleden de

eed af, dit jaar komen daar nog eens 83 collega’s bij. Deze aanwervingen zijn en blijven

noodzakelijk - enerzijds om de collega’s die op korte termijn met pensioen gaan te vervangen,

anderzijds om tegemoet te komen aan de politionele noden van een grootstad zoals Gent. De

Gentse politie is nauw verbonden met haar bevolking, boekt positieve resultaten inzake

veiligheid en overlast en heeft veel aandacht voor slachtoffers. De aanwerving van nieuwe

medewerkers zorgt ervoor dat dit ook in de toekomst zo kan blijven.



De wijkpolitie actief in uw buurt

Vandaag legden maar liefst 20 collega’s van de wijkpolitie de eed af. Van deze twintig zijn er elf

werkzaam als buurtinspecteur, de anderen werken in de gerechtelijke of wijkzorgteams op de

commissariaten. Deze medewerkers zijn dagelijks actief in onze buurten, ze zijn het eerste

aanspreekpunt voor de bevolking en zorgen daarnaast ook voor eerstelijnscontacten aan de

balies.

De buurtinspecteurs zijn het gezicht van onze (wijk)politie, ze hebben dagelijks contacten met

de buurtbewoners en vele gebruikers van onze stad, met sleutelfiguren en met

partnerorganisaties.

Meer en meer van onze nieuwe Gentse flikken gaan de uitdaging aan en kiezen voor een carrière

binnen de wijkpolitie. De warme en nauwe contacten, het zoeken én vinden van concrete

oplossingen om de buurten leefbaar te houden - samen met onze partners - vinden ze belangrijk.

Ze werken bovendien steeds bemiddelend, ze zijn zichtbaar en makkelijk aanspreekbaar in hun

wijk. Als werkgever vinden we het belangrijk dat onze medewerkers beschikken over eigentijdse

middelen om hun werk te doen. Zo gaan onze buurtinspecteurs de baan op met tablets zodat ze

vlot en makkelijk hun werk kunnen doen. Bijkomend blijven we inzetten op een gespreide

aanwezigheid van onze wijkcommissariaten en antennes op strategische plaatsen in de stad. 

Want meer blauw betekent immers niet gewoon meer politie op straat maar betekent

voornamelijk dat onze buurtbewoners en gemeenschappen de Gentse politie en haar

buurtinspecteurs (her)kennen, dat ze op ons kunnen rekenen en vooral dat we er zijn en ze ons

kunnen bereiken als het nodig is.

 

Ook de komende maanden blijft het politiekorps sterk inzetten op de wijkwerking. De Gentse

politie blijft investeren in mensen en middelen voor de wijkpolitie, omdat dit belangrijk is voor

een Gentse stad waar het aangenaam vertoeven, wonen en werken is. Ook in de toekomst zet de

Gentse politie haar zoektocht naar goede en dynamische buurtinspecteurs verder.

Contact

Matto Langeraert, Perswoordvoerder Politie Gent, gsm 0476 48 87 77 - e-mail

PZ.Gent.Pers@police.belgium.eu

Bevoegd
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.
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