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OPROEP TOT KANDIDATEN – LESGEVER(-GEEFSTER) (M/V) 
DEELTIJDS 

BASISOPLEIDING – INSPECTEUR VAN POLITIE 

STRESSBEHEER 
       

 

 

Vacature voor een deeltijdse lesopdracht in de Nederlandstalige opleidingen: 
 

 

STRESSBEHEER (12u) (1x/jaar) (NL) 

   Doelstellingen: 

 
Op het einde van de opleiding kan de aspirant: 
 
Transversale doelstellingen: 

 

• Handelen volgens het wettelijk kader met respect voor de rechten en vrijheden van de mens. 

• Zijn werk uitvoeren in de geest van excellente politiezorg (gemeenschapsgerichte politiezorg, 
informatiegerichte politiezorg en optimale bedrijfsvoering). 

 

   Specifieke doelstelling: 

 

• Is zich bewust van de structurele en maatschappelijke oorzaken en gevolgen van stress.  
 

   
 Doelgroep: Basisopleiding Inspecteur van politie 
 

 
   Inhoud van de opleiding: 
 

• Context. De stresserende samenleving 

• Begrip stress (burn-out vs. depressie): inhoud, aspecten, oorzaken, gevolgen en impact op 
het persoonlijk functioneren (o.a. gebrekkige lichaamsverzorging, divers ziektebeelden, 
sociaal isolement, burn-out, zelfmoord)  

• Stressfactoren in de eigen omgeving, in de meest ruime zin: de samenleving, de organisatie, 
de taken, de uitvoering ervan, relaties, persoonlijkheid, …  

• Het beleid en de ondersteuning in dit verband binnen de organisatie; voorzieningen intern en 
extern (o.a. overzicht van steunverstrekkende instanties zowel op lokaal niveau als op 
federaal niveau zoals het stressteam) 

 
Evaluatie (dagelijks werk en examens) 
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Begin en einde van de lesopdracht : vanaf januari 2023 
 
 

 

Gezocht profiel : 

 
- Een operationeel lid, een lid van het logistieke kader of een burger op contractbasis zijn bij de 

geïntegreerde politie. 
- Een psycholoog/psychiater/sociaal werker zijn, met een specialisatie in "Stressmanagement", 

"Slachtofferwetenschap", "Psychotraumatologie", of een relevante opleiding(en) op dit gebied 
hebben gevolgd. 

- Beroepservaring in het domein hebben (minstens 3 jaar) : bijvoorbeeld lid zijn van het 
Stressteam van de federale politie of een lokale politiezone, of van een gelijkwaardige 
ondersteunende dienst; of beroepservaring in een centrum voor geestelijke gezondheidszorg of 
psychologische ondersteuning, een klinische of ziekenhuisdienst. 

- Een grondige kennis en een praktijkgerichte ervaring hebben over de te geven materie 
(stressbeheer in maatschappelijke context). 

- Kennis van de politie (voor burgers), opleiding in pedagogiek en/of pedagogische ervaring zijn 
een pluspunt. 

 

 
Indienen van de kandidaturen  
 
Geïnteresseerd? U wil actief tot de opleiding van de toekomstige politiemensen  
bijdragen? 
 
Stuur uw CV met een sollicitatiebrief via e-mail naar het adres : candidatures@eripgip.be 
 
 
T.e.m. woensdag 25 november 2022 
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