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Brussel HOOFDSTAD Elsene



Ons grondgebied

Oppervlakte 38,94 km²

Aantal inwoners ± 275 000

Geschatte dagelijkse bevolking ± 1 200 000

Personeelsleden

 -  Operationelen
 -  Burgers

± 2 500

± 2 200
± 300

EUROPESE COMMISSIE

STADHUIS VAN BRUSSEL

KONING BOUDEWIJNSTADION

ATOMIUM

BEURS VAN BRUSSEL

CQ

DPI
CQ

Directie Proximiteit en Interventie
+ Wijkcommissariaat

Wijkcommissariaat

Het grondgebied van de zone is 
onderverdeeld in vier Directies Proximiteit 
en Interventie (DPI). Elke DPI is rond 
drie assen georganiseerd: interventie 
(BTI), wijkwerking (de Proxi’s) en 
verkeersveiligheid (de cel Mobiliteit). 

CQ

CQ

CQ

CQ

CQ

CQ

CQ

CQ CQ

DPI
CQ

DPI
CQ

DPI
CQ

DPI
CQ
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Hoe begint je verhaal bij PolBru?

De probatiestage is de grote toegangspoort voor nieuwe inspecteurs in onze 
politiezone. Na je basisopleiding dompel je je gedurende 6 maanden onder in 
de dagelijkse realiteit van onze politiezone en breng je je verworven kennis in 
praktijk. Uiteraard sta je er niet alleen voor: een veilige leeromgeving is essentieel 
voor een beginnend politieman of -vrouw. Bij PolBru word je begeleid door ervaren 
mentoren die je de kneepjes van het vak zullen leren. Dit zijn je referentiepersonen 
tijdens je stage. 

Tijdens deze 6 maanden krijg je de kans om in 2 verschillende diensten mee 
te draaien: 

Bij de territoriale interventiebrigades (BTI) waak je gedurende 3 maanden 
over de openbare veiligheid, rust en gezondheid van de vele inwoners en pendelaars 
op ons grondgebied. Dat kan zowel in het centrum van Brussel, in Laken, Neder-
Over-Heembeek, Haren of Elsene. 

Bij de directie interventies en operationele steun (INT) zet je je  
3 maanden in voor het omkaderen van evenementen. Denk maar aan betogingen, 
protocollaire, sportieve of culturele evenementen, enz. Als politiezone van de 
hoofdstad van België en Europa is het omkaderen van evenementen een belangrijk 
onderdeel van ons werk en daarin speelt INT van PolBru een essentiële rol. 

Na deze 6 maanden, en op voorwaarde dat je geslaagd bent voor de 
probatiestage, kan je zelf kiezen welke van deze twee diensten het best 
bij je past om je carrière mee te starten. 

Welkom!

Om door te groeien of carrière te maken kan je ook een groot aantal 
opleidingen volgen, welke dienst je ook kiest.

Naast de terugkerende opdrachten die gemeenschappelijk zijn 
aan de hele zone heeft elke DPI haar eigen bijzondere kenmerken 
waarmee je tijdens de probatiestage te maken krijgt. 

LakenDPI

       3 wijkcommissariaten

Heizelplateau, Brussels Expo, Koning 
Boudewijnstadion, Atomium, ...

DPI : Directie Proximiteit en Interventie 

DPI Centrum

       4 wijkcommissariaten

Touristisch centrum, hoofdstad van  
het land, hoofdzetel van Europese en 
nationale instellingen, ...

DPI Elsene / Louiza

       4 wijkcommissariaten

Vrije Universiteit Brussel, wijk 
Matongé, Flageyplein, de vijvers van 
Elsene, Ter Kamerenbos, ...

DPI Neder-Over-
Heembeek / Haren

       2 wijkcommissariaten

NAVO-site, gevangenis van Haren, ...     
CQ

CQ

CQ

CQ

CQ

CQ

CQ

CQ CQ

DPI
CQ

DPI
CQ

DPI
CQ

DPI
CQ
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8 PLOEGEN PER BTI

Opdrachten
• Mobiele patrouilles voor dringende interventies (101-oproepen);

• Eerstelijnspolitiehulp aan slachtoffers;

• Doen naleven van de openbare orde;

• Bestuurlijke of gerechtelijke opvolging van interventies;

• Onthaal van burgers in onze wijkcommissariaten en acteren van 

klachten;

• Omkaderen van lokale ordediensten of sportieve en recreatieve 

evenementen.

8 PELOTONS

Opdrachten
• Omkaderen van grote evenementen van allerlei aard; 

• Bewaken van gevoelige plaatsen;

• Bijkomende interventiepatrouilles ter versterking van de territoriale 

interventiebrigades;

• Steun aan andere diensten tijdens grote of risicovolle interventies.

Territoriale 
interventiebrigades

Directie interventies  
en operationele steun

3 maanden stage 3 maanden stage

BTI INT
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DE GROOTSTE VERKEERSDIENST VAN ONS LAND

Opdrachten
• Doen naleven van de wegcode door alle weggebruikers, ongeacht 

hun vervoermiddel;

• Beheren van de mobiliteitsproblematiek in het algemeen en 

specifieke problemen in verband met verkeersdoorstroming;

• Organiseren van verkeersveiligheidsacties en gerichte controles;

• Tussenbeide komen na verkeersongevallen;

• Waken over de veiligheid van de actieve weggebruikers en plaatsen 

die voorbehouden zijn voor het openbaar vervoer;

• Deelnemen aan de omkadering van evenementen.

1 LOKALE RECHERCHE PER DPI

Opdrachten
• Vergaren en analyseren van informatie uit open bronnen op het 

gebied van bestuurlijke en gerechtelijke politie;

• Opzoeken, centraliseren, verifiëren, gebruiken en verspreiden van 

operationele informatie voor alle diensten van de zone;

• Bestrijden van criminele fenomenen, o.a. door gerichte operaties;

• Gestructureerd rond 4 grote pijlers:  

1) de geconcentreerde recherche, 2) operationele steun,  

3) functionele steun en 4) INTEL-steun.

Directie
lokale rechercheJUDVerkeersdirectieTRA

ZPZ 5339
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8 BRIGADES

Opdrachten
• Bestrijden van straatcriminaliteit door proactieve en reactieve  

patrouilles (o.a. gerichte controles);

• Als risicovol beschouwde interventies die ze zelf uitvoeren (bv. bij een 

overval, gijzeling, Fort Chabrol, …) of waarbij ze operationele steun 

bieden aan andere diensten;

• Interventies bij heterdaad.

EEN 40-TAL PATROUILLE- EN/OF 
DRUGSHONDEN

Opdrachten
• Beveiligingspatrouilles op het grondgebied van de zone;

• Ondersteuning aan andere diensten tijdens risicovolle interventies;

• Doorzoeken van gebouwen of terreinen (bv. om vermiste personen  

te zoeken);

• Beschermen en beveiligen van grootschalige operaties  

(verkeerscontroles, controle van handelszaken, betogingen, …,).

Anti-overvalbrigade HondenbrigadeK9AOB

KK99
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DG: Wacht af  |  R1: Rust 1  |  R2: Rust 2  |  OS: Speciale Opdracht

Uurrooster

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Week 1
7u00

17u00
12u30 
22u00

21u00 
7u00

DG R1 R2
7u00

17u00

Week 2
12u30 
22u00

21u00 
7u00

DG R1 R2
7u00

17u00
12u30
22u00

Week 3
21u00 
7u00

DG R1 R2
7u00

17u00
12u30 
22u00

21u00 
7u00

Week 4 DG R1 R2
7u0

17u00
12u30 
22u00

21u00 
7u00

DG

Week 5 R1 R2
7u00 

17u00
12u30 
22u00

21u00 
7u00

DG R1

Week 6 OS / R OS / R OS / R OS / R OS / R OS / R R1

Week 7 R2
7u00

17u00
12u30 
22u00

21u00 
7u00

DG R1 R2

Week 8 OS OS OS OS OS R1 R2

Week 9
7u00

17u00
12u30 
22u00

21u00 
7u00

DG R1 R2
7u00

17u00

Wat kunnen wij je aanbieden?

• Een zinvolle job ten dienste van de samenleving; 

• Veel afwisseling in je werk; 

• Werken in een bruisende hoofdstad; 

• Je maakt deel uit van de grote “PolBru-familie”.

• Je wordt voortdurend omkaderd en ondersteund door een officier op het 

terrein; 

• Tal van doorgroeimogelijkheden binnen de zone; 

• Je werkt te allen tijde in teamverband; 

• Een aantrekkelijk basisloon met diverse mogelijkheden voor premies; 

• Een gevarieerd opleidingsaanbod; 

• Je doet snel ervaring op het terrein op; 

• Werkzekerheid;

• Een vast terugkerend uurrooster voor een beter evenwicht tussen je 

privéleven en je werk. 
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Contact

jobs.polbru.be

zpz.polbru.jobs@police.belgium.eu

Volg ons online

www.facebook.com/ZPZ5339

https://twitter.com/zpz_polbru

www.instagram.com/zpz_polbru

www.linkedin.com/company/polbru

www.tiktok.com/@zpz_polbru

www.polbru.be/youtube

Verantwoordelijke uitgever: de korpschef van de politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene, Michel GOOVAERTS


