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Programma
8.00 uur: Vertrek autocar achterzijde Station 

Gent Sint-Pieters, St.-Denijslaan t.h.v. Vina 

Bovypark. 

8.45 uur: Onthaal met koffie 

9.30 uur: Verwelkoming  

9.40 uur: De visie van de federale overheid 

op de gemeenschapswachten vandaag en 

in de toekomst: inleiding door de heer Philip 

Willekens, directeur- generaal van de 

Algemene Directie Veiligheid en Preventie 

binnen de FOD Binnenlandse Zaken 

10.00 uur: Workshop 1  

12.30 uur: Lunch - BBQ 

13.45 uur: Workshop 2 

16.15 uur: Netwerkdrink  

16.45 uur: Vertrek autocar naar Station Gent 

Sint Pieters  

Voor gemeenschapswachten, 
lijnspotters, GAS vaststellers en 

coördinatoren 

 

Datum 

Donderdag 14 september 2017 

van 8 uur tot 16.45 uur 
 

Locatie: Campus PAULO 

Veiligheidsopleidingen, 
Sprendonkstraat 5, 9042 Mendonk 

 

Prijs: 70 euro 

 

Er is gratis busvervoer voorzien 

vanaf Station Gent Sint-Pieters, 
vertrek stipt om 8uur 

 

Inschrijven: 
Mail 1 inschrijvingsformulier  (als 

bijlage) per persoon voor 21 augustus 

naar paulo.bestuursopleiding@oost- 
vlaanderen.be 

Praktisch

Workshops

1. Omgaan met (agressieve) honden 

2. Radicalisering 

3. Kennismaking met kleine brandblusmiddelen 

4. Conflictbeheersing en omgaan met agressie 

5. Gauwdieven, hoe gaan ze te werk? 

6. Omgaan met ouderen en personen met dementie 

7. Omgaan met jongeren 

8. Opfrissing fysieke ontwijkingstechnieken 

9. Opfrissing EHBO: reanimatie 

10. Intervisie/ervaringsuitwisseling voor                         

      gemeenschapswachten/vaststellers 

11. Intervisie voor coördinatoren: hoe                            

      medewerkers nog beter ondersteunen in hun           

      dagdagelijks functioneren?   

De keuze van workshops werd gemaakt op basis van de 

reacties op de bevraging vooraf.



Workshops
1. Omgaan met (agressieve) honden 

Honden kunnen agressief gedrag vertonen maar dit heeft altijd een reden. In deze workshop leer je 

de verschillende lichaamshoudingen van honden kennen, zodat je kan anticiperen op mogelijk 

agressief gedrag van een hond. Je leert gepast te reageren en ziet aan de hand van een demo met 

een echte patrouillehond wat de impact van agressie kan zijn. 

Docent: Dries De Meulemeester, docent Politieopleiding  

2. Radicalisering 

Wat verstaan we onder radicalisering? Hoe zijn terroristische netwerken georganiseerd? Welke 

mogelijke signalen kun je als gemeenschapswacht linken aan radicaliserende gedachten en hoe ga je 

hiermee om? 

Docent: Dominique Van den Eeckhout (Politiezone Vlaamse Ardennen), docent Coppra light 

3. Kennismaking met kleine brandblusmiddelen 

In deze workshop laat de Brandweeropleiding je kennis laten maken met alle aspecten in verband 

met brandbestrijding met kleine blusmiddelen. Na een theoretische toelichting waarbij de 

basisprincipes worden toegelicht: het verbrandingsproces, de vuurdriehoek, factoren bij de 

ontwikkeling van brand, …maak je kennis met de diverse blusmiddelen en hun methodes als eerste 

stap naar de praktijk. Tijdens het praktijkgedeelte zal je niet alleen leren hoe een blustoestel werkt 

maar ook hoe je het activeert en krijg je tevens de mogelijkheid om een klein brandje te blussen. 

Daarnaast zal je ook enkele demo’s krijgen: wat doe je wanneer een gasfles in brand staat? Hoe ga 

je een persoon blussen? Wat doe je en wat mag je niet doen bij een friteuse brand ? Deze workshop 

is vooral praktijkgericht en breng je best aangepaste kledij en schoenen mee. 

Docent: opleider Brandweeropleiding 

4. Conflictbeheersing en omgaan met agressie 

Als gemeenschapswacht, lijnspotter, GAS vaststeller word je meer en meer geconfronteerd met 

klagende en soms ook agressieve burgers. Deze interactieve workshop geeft je een steuntje in de rug 

om zo goed mogelijk om te gaan met 'moeilijk' gedrag van burgers. Je leert tips en tricks om in de 

eerste plaats de conflictsituaties zoveel mogelijk te voorkomen en indien ze zich toch voordoen ze zo 

snel mogelijk op te lossen.  

Docent: Johan Boddin, docent Politieopleiding 

5. Gauwdieven, hoe gaan ze te werk? 

 Hoe kan jij bijdragen tot gauwdiefstalpreventie? In deze workshop kom je er alles over te weten. Aan 

de hand van filmpjes, praktijksituaties en voorbeelden krijg je een beeld van wat gauwdiefstal inhoudt 

(verschijningsvormen, pleegplaatsen, slachtoffers, …). Je leert ook welke observatietechnieken je kan 

hanteren en hoe jij een preventieve rol kan opnemen.  

Docent: Benny Van Holder, docent Politieopleiding. 

6. Omgaan met ouderen en personen met dementie 

Maakte je het al mee dat je tijdens je ronde werd aangesproken door een oudere persoon die een 

verwarde indruk gaf?  Misschien wel een persoon met dementie. Je komt al een heel eind als je je 

kan inleven in hun belevingswereld. In deze workshop nemen we je mee in deze wereld. We zetten 

uiteen wat dementie is: de kenmerken, het verloop, de verschillende fasen in de beleving en we 

geven je vooral praktische omgangstips mee en tips in de communicatie. 

Docent: trainer Paradox, expertisecentrum Dementie 



7. Omgaan met jongeren 

In deze workshop leer je waar heel wat negatieve gevoelens van jongeren vandaan komen en welke rol 

wij daarin spelen. Daarna oefen je in omgaan met grenzen en ontdek je tips en tricks om beter om te 

gaan met jongeren op straat. 

Docent: Joost Bonte, trainer Steunpunt Algemeen Welzijnswerk vzw-Straathoekwerk. 

8. Opfrissing fysieke ontwijkingstechnieken 
Een gemeenschapswacht patrouilleert op straat. Het kan dus steeds voorvallen dat hij/zij aangevallen 

wordt tijdens het patrouilleren. In deze workshop fris je de technieken op die je in staat stellen om een 

agressor op afstand te houden en een aanval af te weren.  

Docent: Mario Demeyst, docent geweldbeheersing Politieopleiding 

9. Opfrissing EHBO: reanimatie 

Gemeenschapswachten kunnen in een situatie terechtkomen waarin ze de eerste hulp moeten toedienen 

bij mensen in nood. Er is geen dokter of verpleegkundige in de buurt. Dan 

kan er op jou gerekend worden om de eerste hulp toe te dienen. Op een correcte manier de hulpdiensten 

verwittigen en gepaste hulp geven leer je in deze workshop. 

Docent: Dirk D'hooge, opleidingsdirecteur opleiding DGH (Dringende Geneeskundige Hulp) 

10. Intervisie/ervaringsuitwisseling voor gemeenschapswachten/vaststellers 

Wil je ook leren van andere gemeenschapswachten uit vragen en problemen waarmee zij dagelijks mee 

geconfronteerd worden en hoe ze dit aanpakken? Dan is deze workshop zeker iets voor jou! De vragen 

en problemen van de gemeenschapswachten zijn de uitgangspunten van deze intervisie. 

Docent: Mieke Catteeu, zelfstandig trainer 

11. Intervisie voor coördinatoren: hoe medewerkers nog beter ondersteunen in hun dagdagelijks 
functioneren? 

Onder begeleiding van de procesbegeleider en samen met je collega's ga je op zoek naar hoe je vanuit je 

functie de medewerkers die je aanstuurt nog beter kan ondersteunen en coachen in hun taken. De 

procesbegeleider zorgt ervoor dat de gesprekken gericht verlopen. 

Docent: Mieke Catteeu, zelfstandig trainer 


