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Word jij onze nieuwe collega? 
 

 

Fijn dat je interesse hebt om het team te vervoegen! 
In deze bundel vind je extra informatie om ons, de functie 
en het ontstaan ervan beter te leren kennen. 
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1.  Wie of wat is Neteland?  
 

Samenwerking tussen gemeenten is het sleutelwoord voor de toekomst. Dat is nodig om de 
slagkracht van een regio (en dus ook van individuele gemeenten) te vergroten. In 2017 sloegen 
de vijf gemeenten van het Neteland (Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar) 
de handen in elkaar om ook buiten de politiewerking nauwer samen te werken. Het doel van 
die ruimere samenwerking bestaat erin de bestuurskracht in de regio te versterken zonder 
afbreuk te doen aan de identiteit van elke gemeente afzonderlijk. 
 
Samenwerkingsverband Neteland is geen fusie tussen vijf gemeenten. Het is wél een 
structurele en informele samenwerking die als hoofddoel heeft de regio en bestuurskracht te 
versterken en verregaand samen te werken. Dit alles gebeurt zonder afbreuk te doen aan de 
identiteit van iedere gemeente afzonderlijk.  
De ambities van de samenwerking werden verankerd in een charter en met de oprichting van 
een projectvereniging. Naast deze stuurgroep zijn er ondertussen tal van beleids-, advies- en 
werkgroepen die diverse projecten en beleidsdomeinen samen uitwerken.  

Het zijn een 32 thema’s geworden verspreid over vijf beleidsgroepen. Onder meer thema’s als 
mobiliteit, vrije tijd, toerisme, personeel/HR, ruimtelijke ordening en duurzame komen aan bod 
maar ook zorg, gezondheid, veiligheid en noodplanning. 
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2. Selectieprocedure 

Projectvereniging Neteland zoekt een Expert integrale 
veiligheid (voltijds, contractueel, onbepaalde duur).  
Voor deze functie wordt de volgende selectieprocedure 
georganiseerd:  

 

 

 

 

 

  

 

We screenen alle sollicitaties op de toelatingsvoorwaarden die je kan 
terugvinden in de functiebeschrijving.  

Je kan je kandidaat stellen tot en met 26 november 2021. 

De selectie bestaat uit volgende onderdelen: 
 
- Een thuisopdracht die je toegezonden krijgt op 2 december 2021 en 

die je uiterlijk op 12 december om 24u00 uur terug per mail indient. 
In de thuisopdracht peilen we naar jouw affiniteit de beleidsthema’s 
en jouw vermogen om ambassadeur te zijn voor Neteland. 
 

- Indien je slaagt voor de thuisopdracht ontvang je een uitnodiging voor 

het selectiegesprek. Je krijgt de kans om je thuisopdracht toe te 

lichten. Verder peilt de jury naar jouw motivatie, relevante 

werkervaring en de competenties uit de functiebeschrijving. Het 

selectiegesprek gaat door in de week van 20 december 2021. De 

precieze datum maken wij bekend in de loop van de selectieprocedure. 

- Dezelfde dag organiseren we op de zelfde locatie ook het assessment. 

Het resultaat van het assessment is richtinggevend.  

 

- De kandidaat die minimaal 50% haalt voor zowel de schriftelijke proef 

(thuisopdracht) als het selectie-interview en de meest geschikte 

kandidaat blijkt na het assessment, krijgt een contract aangeboden.  
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3.   Toekomstvisie ‘integrale veiligheid’ 
 

Vooraleer over kan gegaan worden tot de aanwerving van deze functie is het belangrijk een 
visie te ontwikkelen m.b.t. dit belangrijke beleidsthema. 
 
Vooraleer we ingaan op de toekomstvisie, is het goed even stil te staan bij de definitie van het 
concept “Integrale veiligheid”:  

“Integrale veiligheid is het concept om complexe, meerduidige veiligheidskwesties op een brede, 
integrale manier te benaderen. Dit wil zeggen dat er van het feit wordt uitgegaan dat sommige 
veiligheidsproblemen te complex zijn om door slechts één partij of organisatie aangepakt 
kunnen worden. Zodoende is samenwerking vanuit meerdere disciplines (multidisciplinair) en 
met meerdere partijen noodzakelijk om tot een adequate aanpak te komen. Elke partij heeft 
immers haar kennis, expertise, informatie of netwerk, en door hier samen van elkaar gebruik te 
maken kan de aanpak van een probleem in positieve zin worden bevorderd. Deze complexe 
veiligheidsproblemen kennen betrekking tevens verschillende schaalgrootten (vb. stedelijk, zone 
Neteland,…). Integrale veiligheid betekent dus het benaderen van (het gebrek aan) veiligheid 
vanuit de veiligheidsketen, waarbij elke schakel in de keten en samenwerking tussen de 
verschillende schakels cruciaal is, met name: Proactie-Preventie-Preparatie-Repressie-Nazorg.”  

 

4.   Betrokken partners 
 

is bevoegd voor handhaving en repressie, maar heeft met de nota rond preventie ook een 
belangrijke bijdrage geleverd voor een betere afstemming tussen de lokale besturen en de 
politiezone en bijgevolg ook een ruimere aanpak van veiligheid in de ketenbenadering. 
 

 
een partnerschap tussen parket, politie, hulpverlening en de 5 lokale besturen rond 
hulpverlening, preventie en handhaving. 
 

 
heeft in de stuurgroep beslist om een expert integraal veiligheidsbeleid te voorzien. Er werden 
verschillende trekkers toegewezen aan de verschillende pijlers van integraal veiligheidsbeleid: 
nl: 

o burgemeester Herentals: integraal veiligheidsbeleid en zonaal veiligheidsplan 
o burgemeester Vorselaar en GBO: verslavingsbeleid 
o burgemeester Olen en noodplanning: intergemeentelijke veiligheidscel 
o burgemeester Herenthout: gezamenlijk handhavingsbeleid 
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heeft met de jarenlange ervaring rond het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan een team 
uitgebouwd van oa gemeenschapswachten die een sterk preventieve werking nastreven. Recent werd 
nog een grondige update doorgevoerd van het SVPP en in de nabije toekomst is een 
opwaarderingsexamen voorzien voor een expert preventie (B1-B3). Tenslotte werd binnen het 
stadsbestuur recent een nieuwe expert handhaving (B1-B3) aangesteld. 
 

5.   Integraal veiligheidsbeleid als een 

bestuurlijke prioriteit 
Uit de verschillende meerjarenplannen of bestuursakkoorden (2020-2025) blijkt dat alle 5 de 
besturen het veiligheidsbeleid hoog in het vaandel dragen en voor de uitvoering hiervan 
rekenen op de intergemeentelijke samenwerking Neteland.  
Slechts een greep uit de 5 bestuursdocumenten om dit te illustreren: 
 

 
(…) Dat is ook de insteek voor het nieuwe drugbeleid: integraal, multidisciplinair, meer 
preventie, meer structureel werken en nauwe samenwerking met hulpverlening en handhaving. 
We kiezen consequent voor samenwerking binnen de politiezone Neteland. De jongste twee jaar 
werd de basis gelegd voor een verregaande ambtelijke en politieke samenwerking met 
Grobbendonk, Herentals, Herenthout en Olen. In de domeinen welzijn, vrije tijd, 
veiligheid/mobiliteit, personeel wordt nagenoeg alles wat samen kan gebeuren, ook effectief op 
zonale schaal uitgewerkt.(1) 
 

 
(…) Plan met per beleidsdomein ambities om samen met Neteland te realiseren. Olen heeft een 
plan waarin per beleidsdomein de ambities geformuleerd zijn die zij samen met de partners van 
het samenwerkingsverband Neteland wil realiseren. Actie: AC000125: Olen blijft maximaal 
inzetten op proactief, preventief en outreachend werken. Actie: AC000081: Het 
samenwerkingsverband GBO richt zich prioritair tot mensen met een verslavingsproblematiek. (2) 
 

 
(AP.03.01) De gemeenten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar werken reeds 
jaar en dag samen in diverse samenwerkingsverbanden. Om de bestuurskracht in de toekomst 
te verhogen en de regio beter te wapenen voor de toekomst 
vormen de 5 gemeenten, naar analogie met de politiezone, een gemeentezone “Neteland”. (...) 
Herenthout draagt proactief bij aan de uitbouw van Neteland als samenwerkingsverband met 
het oog op verbeterde dienstverlening en versterkt beleid.  
-) Geïntegreerde aanpak drugpreventie en lokaal (hard) beleid 
-) Gezamenlijke aanwerving personeel (noodplanning, handhaving, …) 
-) Onderzoeken naar mogelijkheden inzake ‘vliegende ploeg’ maatschappelijk werkers  

 
1 https://www.vorselaar.be/webfm/Bijlage%203%20Documentatie%20toelichting%20OA%20tot%20MJP.pdf 
2 https://www.olen.be/product/1212/aanpassing-meerjarenplan-2020-2025 

https://www.vorselaar.be/webfm/Bijlage%203%20Documentatie%20toelichting%20OA%20tot%20MJP.pdf
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AP.03.02: Samenwerken rond veiligheid (3) 
 

 
Actie: AC000306: premie inbraakveiligheid. Actie: AC000307: terugdringen diefstallen en 
geweldplegingen. AP000010: We zetten in op lokale en maatschappelijke veiligheid. Actie: 
AC000137: camerabewaking. We investeren in camerabewaking.(4) 

 

 
Voor het eerst is er in het Herentalse Bestuursakkoord: 2019 – 2024 grote prioriteit gegeven aan 
het thema integrale veiligheid (5). Deze prioriteiten werden allen opgenomen in het 
meerjarenplan 2020-2025. Er staan verschillende beleidsdoelstellingen in opgesomd. Hieronder 
de belangrijkste: 

o We willen burgers prikkelen om zelf initiatief te nemen in buurten, verenigingen of 
zorgdiensten. Via het systeem van buurtvrijwilligers, buurtcontracten en meter- of 
peterschap willen we burgers ondersteunen die mee verantwoordelijkheid willen dragen 
voor het samenleven in onze buurten. We willen deze inzet gepast waarderen. 

o We blijven werk maken van sensibiliseringscampagnes inzake gezonde levensstijl, geestelijke 
gezondheidszorg de promotie van gezonde voeding, alcohol- en drugpreventie. Samen met het 
Rode Kruis zetten we in op dringende geneeskundige hulpverlening, met onder andere de 
verspreiding van automatische externe defibrillatoren (AED’s) op ons grondgebied. In het kader 
van Neteland en ISOM werken we met de scholen en de politie aan een preventief drugbeleid 
maar zullen we in het kader van handhaving ook overlast opvolgen. 

o Er komt meer blauw op straat. Wijkagenten worden beter ondersteund in hun werkzaamheden 
en moeten dicht bij onze inwoners staan. De politiezone zet in op de handhaving van 
snelheidslimieten, prioritair in het centrum en aan scholen.  

o Het veiligheidsschild rond onze stad wordt uitgebouwd, met een sluitend ANPR-camerasysteem 
(camera’s met nummerplaatlezers). Hiermee kan de politie op snelheid en tonnagebeperking 
controleren, maar ook inbraken beter opsporen 

o De politiezone en brandweerzone ontvangen voldoende middelen en faciliteiten om hun taken 
professioneel, efficiënt en zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren. 

o De gemeenschapswachten krijgen meer uitgebreide bevoegdheden op het vlak van handhaving. 

o Onze BIN’s (buurtinformatienetwerken) worden maximaal ondersteund.   

o Het straatbeeld van onze stad moet netter. De stedelijke werkplaats moet beter ondersteund 
worden om haar kerntaken uit te voeren. Voor taken die te veel tijd of expertise kosten, wordt 
bekeken of deze niet beter uitbesteed kunnen worden. 

  

 
3 https://www.herenthout.be/wp-content/uploads/2020-2025_Meerjarenplan.pdf 
4 https://www.grobbendonk.be/producten/detail/1363/meerjarenplan-2020-2025 
5 https://www.herentals.be/nieuws/bestuursakkoord-2019-2024 
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6. Beloften nagekomen de afgelopen 2 jaar 
 
De afgelopen 2 jaar werden een aantal beleidsbeslissingen genomen die het belang van dit 
thema onderstrepen, hieronder de belangrijkste genomen beslissingen. 

o Einde 2019: hulpverleningszone Kempen: verdeelsleutel dotaties 2020-2026 
o Einde 2020: MJP met structurele verhoging dotatie PZ Neteland vanaf 2021 
o Begin 2020: kennisname behoeftebepaling ANPR camera’s 
o GR stad Herentals: 5/5/2020: verlenging Strategisch Veiligheids- en Preventieplan met 

nog een jaar 
o GR stad Herentals: 23/6/2020: goedkeuring handhavingsplan 
o Midden 2020: Wijziging politiecodex m.b.t. strenger optreden obscure handelsinrichting 

en implementatie exploitatievergunning horeca 
o Einde 2020: deelname raamovereenkomst ANPR-camera’s 
o Eerste helft 2021: principiële beslissing GAS 4– goedkeuring protocol 

 

7. Wettelijke wijzigingen op het vlak van GAS 
Met de wetswijzigingen van GAS 4 en GAS 5 is het de intentie van justitie om bevoegdheden van 
het parket te verschuiven naar de lokale besturen. De huidige Interlokale vereniging 
Gemeentelijke Administratieve Sanctie (4 politiezones - 14 gemeenten) behandelt enkel 
zwerfvuil, sluikstort, hondenpoep, wildplassen, beschadiging, verstoring openbare orde, 
nachtlawaai,….  

Met GAS 4 (beslissing CBS Herentals 1/3/2021 - protocol met parket) worden ook de 
overtredingen stilstaan, parkeren, negeren van verboden rijrichting en verbod toegang 
voetgangers mogelijk via lokale handhaving (2.575 overtredingen in 2018). In de toekomst wil 
men met GAS 5 (gedeeltelijk vanaf 1/2/2021) ook kleine snelheidsovertredingen (snelheid 
beperkt tot 30 of 50 km/uur) gaan beboeten via GAS.  

Momenteel hebben de 5 lokale besturen gunstig advies gegeven over de implementatie van 
GAS4, net zoals politie Neteland. Aangezien de software die het GAS bureau wenst aan te kopen 
dezelfde is als deze van de politie, vereenvoudigt dit ook de handhaving. Momenteel is het 
enkel nog wachten op de organisatie van het GAS-bureau voor de implementatie van GAS 4.  
 

8. Huidige organisatorische aanpak van 

integrale veiligheid 
De coördinatie van een integraal veiligheidsbeleid bestaat niet op het niveau van stad Herentals, 
noch op het niveau van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Neteland.  
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Er zijn verschillende functies actief op het vlak van veiligheid die niet met elkaar in verbinding 
staan. De nieuwe functie expert integrale veiligheid biedt de kans om alle aspecten vanuit de 
veiligheidsketen binnen één gezamenlijke aansturing te krijgen.  

 

9. Praktijkvoorbeelden in andere gemeenten 

Op basis van een bevraging van VVSG en een aantal lokale besturen kan vastgesteld worden dat 
de integrale veiligheidsexpert niet éénduidig binnen één model is terug te vinden. Er zijn een 
aantal bestuurlijke modellen mogelijk.  

 

 

o Beleidsmatige functie rechtstreeks onder korpschef  

o Maandelijks strategisch overleg: stad Roeselare, noodplanning, brandweer, politiezone 

o Taken: 

• Aansturing strategisch veiligheids- en preventieplan 

• Coördinatie GAS-vaststellers over alle diensten 

• Niet: uitvoering preventietaken  
o => stad Roeselare = dienst Samenleven (elke GW = GAS) 

• Noodplanning ook rechtstreeks in politiezone 

 
 Voordelen: goede samenwerking politie, prio afgestemd, strategisch overleg 

 Nadelen: verder weg van stedelijke uitvoering 

 

o Beleidsmatige functie: stedelijke dienst (sector samenleven of stadsontwikkeling) 

o Handhaving en preventie in 1 dienst: nadruk op eerst preventief werken! 

o Taken: 

- Stedenbouwkundige handhaving, onbewoonbaar verklaring 

- Bestuurlijke handhaving 

- Overtreding politiereglement 

- Preventie adviseur 

- Alle gemeenschapswachten zijn GAS-vaststeller (Lier), niet in Mechelen 

- Goed systeem van meldingen (Urbi/Topdesk en Ultimo app) 
 

 Voordelen: goede samenwerking intern, dicht bij burgemeester/schepen 

  Nadelen: samenwerking politie stroef, prioriteiten politie niet zelfde, 
       taken van politie overnemen (inbreuken politiereglement) 
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o Beleidsmatige functie: rechtstreeks onder algemeen directeur (team beleid & strategie) 

o FB: beleidsadviseur handhaving, nood- en interventieplanning 

o Noodplanning eerste prioriteit (in corona) 

o Taken: 

- Coördinatie nood- en interventieplanning 

- Opmaak rampenplannen + organisatie oefeningen 

- Multidisciplinaire samenwerking organiseren: BRW, PZ, CP, medisch 

- Uitwerken van een lokaal handhavingsbeleid 

- Juridische procedures voorbereiden in het kader van handhaving 

- Samenwerking: OMG, experts veiligheid, gemeenschapswachten, GAS-
vaststellers bij PZ 
 

 Voordelen: goede samenwerking burgemeester, andere diensten 

 Nadelen: sterk verschillende disciplines, waardoor het integraal werken soms verdwijnt en 
één discipline meer aandacht krijgt 

10. Toekomstige organisatorische aanpak 

van integrale veiligheid binnen Neteland 
Het voorstel is om de beste aspecten van bovenstaande modellen te verenigen in een nieuw model  
“de integrale netwerkstructuur”.  

In dit model wordt vertrokken vanuit een integrale veiligheidsketen aanpak op Neteland-niveau, maar 
wordt de regie gedaan vanuit stad Herentals, zodat deze functie een betere inbedding en aansturing 
kent en onmiddellijk in relatie kan staan met enerzijds de stedelijke diensten rond preventie en sociaal 
werk, anderzijds de politiezone Neteland en tenslotte de 5 burgemeesters vanuit een functiebeslag 
waarbij deels ook ondersteuning aan de burgemeesters wordt gegarandeerd (vb. GAS-voorbereidingen, 
bestuurlijke handhaving, lokale hotspots…). 

o Hierbij wordt de functie van expert integrale veiligheid voorzien door projectvereniging 
Neteland en komt deze onder leiding van de voorzitter van het politiecollege (goede band met 
politiezone en burgemeesters wordt zo gewaarborgd).  

o De tewerkstellingsplaats/uitvalsbasis wordt voorzien vanuit Herentals, bij de staf van de 
algemeen directeur, onder leiding van de sectormanager ondersteunende diensten. 
Aanwezigheid bij andere collega-besturen of bij de politiezone Neteland is verder af te 
stemmen. (dit is de werkwijze van de noodplanningsexperten en dat werkt prima, enerzijds een 
goede band met de “thuisbasis” en anderzijds voldoende flexibiliteit voor interventies in de hele 
regio). 

o De financiële verdeelsleutel is dezelfde als bij andere aanstellingen van PV Neteland.  

o Wat is de functie niet? Deze functie behelst geen taken m.b.t. noodplanning, handhaving of 
preventie op de werkplek (de functies noodplanning en handhaving worden immers reeds 
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voorzien in intergemeentelijk verband; de functie preventie op de werkvloer wordt op niveau 
van elk bestuur voorzien). 

o Deze functie coördineert in een stedelijk en intergemeentelijk netwerk alle disciplines die van 
preventie tot handhaving een gezamenlijke aanpak op het vlak van veiligheid vergen. Zo zorgt 
deze functie voor een structurele samenwerking met alle relevante partners binnen de 
veiligheidsketen: 

o maatschappelijk werkers/GBO/outreachende jeugdwerkers/straathoekwerkers 
o preventie-expert van stad Herentals (die SVPP coördineert) 
o gemeenschapswachten stad Herentals  
o wijkagenten en sociaal assistenten van de politie (actief op preventie) 
o parket 
o actoren uit het maatschappelijk middenveld (oa scholen, CAW…) 

 

11. Organogram Integraal veligheidsbeleid 
 

 
 

12. Timing 

o Non paper: 31/5/2021 stad Herentals 
o Stuurgroep Neteland: 9/7/2021 
o College burgemeester en schepenen: 19/7/2021 
o Gemeenteraadscommissie: 29/9/2021 
o Mien Van Olmen, burgemeester stad Herentals en Tanja Mattheus, adjunct algemeen 

directeur (25/5/2021) 
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13. Jouw functiebeschrijving 
 

Bovenstaande nota ‘Integrale veiligheid’ vormde de basis voor de creatie van de functie Expert 
integrale veiligheid. Voor deze functie leggen wij een wervingsreserve voor de duur van 2 jaar 
aan. 

 
 

 
 

 

o Niveau B - Salarisschaal B1-B3 
o Houder van minimaal een bachelordiploma 

 

o De expert integrale veiligheid komt voltijds in dienst van de projectvereniging Neteland en 
verricht werkzaamheden voor heel de zone Neteland. De tewerkstellingsplaats is bij stad 
Herentals.  

o De expert valt onder de rechtstreekse aansturing van de voorzitter van het politiecollege.  

 

De expert integrale veiligheid coördineert via een netwerkaanpak op Neteland-niveau de 
volledige veiligheidsketen van preventie tot handhaving. Je adviseert en begeleidt de 
partnergemeenten bij alles wat maken heeft met de openbare orde en de publieke veiligheid 
(niet-politionele veiligheid) en de volksgezondheid, met als doel het veiligheidsniveau van de 
inwoners te verhogen.  
 

 

o Je coördineert de integrale veiligheidsketting in zone Neteland. 
o Je staat de burgemeesters van Neteland en de voorzitter van het politiecollege bij in 

beleidsmatige veiligheidskwesties. 
o Je werkt nauw samen met :  

o de expert preventie 
o maatschappelijk werkers 
o outreachende jeugdwerkers 
o straathoekwerkers 
o de (coördinator van de) gemeenschapswachten van stad Herentals 
o wijkagenten  
o sociaal assistenten van de politie 
o het parket  
o actoren uit het maatschappelijk middenveld. 

o Je blijft op de hoogte van actuele tendensen, implementeert ze en brengt ze onder de 
aandacht. 

o Je overlegt en communiceert. 
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o voltijds contract onbepaalde duur 
o maaltijdcheques van 8 euro, glijdende werkuren, gunstige verlofregeling, 

hospitalisatieverzekering, eindejaarspremie 
o fietsvergoeding of volledige terugbetaling van je abonnement openbaar vervoer 
o concurrentiële weddeschaal in B-niveau: de minimale geïndexeerde bruto maandwedde in 

B1 is 2.560,11 euro. Heb je in de privésector gewerkt als werknemer of zelfstandige, dan kan 
je tot 8 jaar relevante beroepservaring valideren. Wil je een simulatie op maat? Bel of mail 
de dienst personeel en organisatie: 014 28 50 50 of personeelsdienst@herentals.be 

 
Meer informatie vind je terug in de gedetailleerde functiebeschrijving. 
 

14. Meer weten? 
 
 

Voor vragen over de functie, kan je terecht bij Peter: 

 
 

Voor vragen over de selectieprocedure, kan je terecht bij: 

 
 

 

Peter Van De Perre 
Jurist stad Herentals 

014-28 50 50 
Peter.van.de.perre@herentals.be 

Personeelsdienst stad Herentals 
014 28 50 50 

personeelsdienst@herentals.be 

mailto:personeelsdienst@herentals.be

